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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar um cenário da alimentação dos alunos da
Creche Municipal “Cantinho Mágico” no ano letivo de 2015, proveniente da agricultura familiar,
expondo pontos relevantes e discutindo acerca do programa de incentivo para a agricultura familiar
nas escolas publicas os principais fornecedores, os cardápios e sua origem, a burocracia envolvida,
os valores destinados, etc. Embasado na literatura necessária e em dados obtidos dos programas
envolvidos como PNAE e FNDE. A pesquisa busca enfatizar a importância do governo investir em
incentivos para os agricultores familiares, que muitas vezes ficam excluídos do cenário do
agronegócio brasileiro, por falta de estrutura, conhecimento e oportunidade.As primeiras atividades de
agricultura se deram no inicio das civilizações, quando os seres humanos ainda eram nômades e
saiam em busca do alimento, tendo essa realidade alterada quando perceberam que as sementes
que caiam ao chão germinavam, começaram então a plantar alimentos para sua sobrevivência,
iniciando-se o contexto de agricultura que temos atualmente. A agricultura familiar retrata um pouco
desse primeiro conceito de agricultura que surgiu, sendo voltada para o sustento da família que a
desenvolve, tendo grande importância tanto para quem sobrevive dela, quanto para aqueles que
também adquirem alimentos provenientes da agricultura familiar (ARAÚJO, 2007).O agronegócio é
responsável por grande parte do desenvolvimento econômico do país, sendo muito trabalhado e
estudado ultimamente. Procura-se a todo momento novas formas de explorar cada vez mais esse
mercado que vem agregando uma quantia cada vez maior de agricultores interessados em ingressar
de vez no contexto do agronegócio.O presente trabalho explora um setor muitas vezes esquecido
pelo agronegócio, a Agricultura Familiar, que hoje vem lutando pelo espaço que é seu no agronegócio
brasileiro. Uma parcela muitas vezes considerada pequena, porem se bem trabalhada, pode lucrar
muito e gerar boas receitas. Um ponto de destaque nessa pesquisa são os fomentos do governo
voltados para essa parcela de agricultores que necessitam desse apoio para seguirem em frente com
seus empreendimentos familiares.Em um primeiro momento será discorrido acerca do contexto da
Agricultura Familiar no País, sendo seguido por uma discussão sobre os programas de incentivo que
a agricultura familiar conta atualmente, com foco no Programa Nacional de Alimentação Escolas
(seria escolaR??) (PNAE),[...][...] voltado à Agricultura Familiar, concluindo com uma exposição do
cenário da alimentação proveniente da Agricultura Familiar da Creche “Cantinho Mágico” referente ao
ano de 2015.Com base nesse estudo procura-se expor a importância de agregar mais oportunidades
aos agricultores familiares, inserindo-os em um contexto mais significativo da nossa economia.
Possibilitar que esse setor se qualifique e solidifique também, gerando maior renda e prosperidade
aos negócios.
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INTRODUÇÃO 

 

As primeiras atividades de agricultura se deram no inicio das civilizações, quando os 

seres humanos ainda eram nômades e saiam em busca do alimento, tendo essa realidade 

alterada quando perceberam que as sementes que caiam ao chão germinavam, começaram 

então a plantar alimentos para sua sobrevivência, iniciando-se o contexto de agricultura que 

temos atualmente. A agricultura familiar retrata um pouco desse primeiro conceito de 

agricultura que surgiu, sendo voltada para o sustento da família que a desenvolve, tendo 

grande importância tanto para quem sobrevive dela, quanto para aqueles que também 

adquirem alimentos provenientes da agricultura familiar (ARAÚJO, 2007). 

O agronegócio é responsável por grande parte do desenvolvimento econômico do país, 

sendo muito trabalhado e estudado ultimamente. Procura-se a todo momento novas formas de 

explorar cada vez mais esse mercado que vem agregando uma quantia cada vez maior de 

agricultores interessados em ingressar de vez no contexto do agronegócio. 

O presente trabalho explora um setor muitas vezes esquecido pelo agronegócio, a 

Agricultura Familiar, que hoje vem lutando pelo espaço que é seu no agronegócio brasileiro. 

Uma parcela muitas vezes considerada pequena, porem se bem trabalhada, pode lucrar muito 

e gerar boas receitas. Um ponto de destaque nessa pesquisa são os fomentos do governo 

voltados para essa parcela de agricultores que necessitam desse apoio para seguirem em frente 

com seus empreendimentos familiares. 

Em um primeiro momento será discorrido acerca do contexto da Agricultura Familiar 

no país, sendo seguido por uma discussão sobre os programas de incentivo que a agricultura 

familiar conta atualmente, com foco no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

voltado à Agricultura Familiar, concluindo com uma exposição do cenário da alimentação 

proveniente da Agricultura Familiar da Creche “Cantinho Mágico” referente ao ano de 2015. 

Com base nesse estudo procura-se expor a importância de agregar mais oportunidades 

aos agricultores familiares, inserindo-os em um contexto mais significativo da nossa 

economia. Possibilitar que esse setor se qualifique e solidifique também, gerando maior renda 

e prosperidade aos negócios. 

 

Procedimentos Metodológicos 
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A presente pesquisa possui finalidade descritiva, pois procurou descrever o cenário da 

alimentação de uma creche municipal destacando os alimentos que provem da agricultura 

familiar. Gil (2010) enfatiza que o principal objetivo de uma pesquisa descritiva é descrever 

características de uma determinada população, ou ainda o estabelecimento de variáveis. 

A principio contou com a pesquisa bibliográfica para sua fundamentação, que Markoni 

e Lakatos (2003) caracterizam como sendo um apanhado geral de trabalhos já realizados, 

sendo capazes de fornecer dados atuais e relevantes sobre o tema pesquisado. Foi realizada 

em uma creche municipal, como estudo de caso, que segundo Gil (2010) busca descrever os 

fatos na sua realidade, no contexto em que acontece. 

Na pesquisa foram coletados dados e informações relevantes, contando para tanto com 

a analise documental, que Gil (2010) classifica sendo aqueles obtidos de maneira indireta, por 

meio de livros, jornais, registros estáticos, etc. e proporcionam ao pesquisador dados em 

quantidade e qualidade suficiente para a pesquisa, sem a necessidade de obtê-los diretamente 

com pessoas. A pesquisa possui cunho qualitativo, que de acordo com Lakatos (2003) visa 

medir e quantificar dados, obtendo resultados objetivos. 

 

Agricultura Familiar no Brasil 

 

Durante muito tempo a agricultura de base familiar foi tida como um setor para 

atividades secundárias e com preceito de atender apenas ao pequeno mercado interno, as 

populações das próprias cidades e servir como uma força de trabalho reserva, para auxiliar as 

grandes explorações quando necessitassem. Tendo apenas essas grandes explorações como a 

única fonte capaz de garantir desenvolvimento para o país, por exemplo, com exportações de 

produtos agrícolas de interesse internacional (PICOLOTTO, 2011). 

O mesmo autor enfatiza que foi a partir do final da década de 80 e durante a década de 

90 que essa visão sobre agricultura familiar foi sendo alterada significativamente, aderindo-se 

o termo Agricultura Familiar e utilizando novos enfoques e direcionamento nos estudos. 

Procurou-se mostrar a importância socioeconomia, a capacidade produtiva, a forma de 

exploração familiar, que foi significativa para o desenvolvimento da produção de alimentos 

no país. 

A agricultura familiar possui uma diversidade hoje engloba tanto famílias que vivem uma 

realidade de extrema pobreza, até aqueles que estão inseridos no modelo de agronegócio totalmente 

novo e moderno, que visam lucrar cada vez mais com suas produções (BUAINAIN, 2006). 
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O mesmo autor ainda acrescenta que é difícil associar a mesma titularidade - agricultor 

familiar – a grupos com aspectos tão diferenciados, podendo essa diversificação estar ligada à 

inúmeros fatores, sendo eles socioeconômicos, culturais, o acesso aos recursos naturais, 

capital humano, o próprio ambiente em que estão inseridos.  

 

O universo diferenciado de agricultores familiares está composto de grupos com 

interesses particulares, estratégias próprias de sobrevivência e de produção, que 

reagem de maneira diferenciada a desafios, oportunidades e restrições semelhantes e 

que, portanto, demandam tratamento compatível com as diferenças (BUAINAIN, 

2006, p. 15-16). 

 

O autor fala da importância de se inserir a agricultura familiar no contexto do 

agronegócio, sendo ela parte integrante do agronegócio brasileiro. Porem destaca também os 

obstáculos existentes nessa integração, como o desenvolvimento e repasse de tecnologias que 

se adéquam ao agricultor familiar, assim como outras que devem ser superadas para 

possibilitar a inserção da agricultura familiar ao agronegócio. 

Também são destacadas nas barreiras existentes na imersão ao agronegócio as 

políticas públicas, esses agricultores carecem do apoio político dos estados no que os tange. 

Nos próximos capítulos será discorrido mais a fundo a respeito dessas políticas, em especial 

ao Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

 

O PNAE como instrumento de fortalecimento da agricultura 

 

O governo brasileiro a fim de fomentar os setores da economia criam algumas 

políticas públicas, conforme salienta Souza, “A política pública é uma ação intencional, com 

objetivos a serem alcançados” (SOUZA, 2006, p.17). No setor da agricultura, um dos 

programas de incentivo criado foi Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, com o 

intuito de além de fornecer uma segurança nutricional aos alunos das escolas públicas, 

fortalecer a agricultura familiar. 

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e a Resolução do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Escolar FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, asseguram que 30% do 

repasse para o PENAE deverão ser usados para adquirem alimentos da agricultura familiar, 

mantendo assim uma conexão entre a alimentação escolar e a agricultura familiar.  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar desenvolveu uma cartilha com todos 

os requisitos do PENAE. Segundo esta cartilha, podem os participantes do processo de 

aquisição enquanto compradores são: Secretarias estaduais de educação, Prefeituras, Escolas, 
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e Unidades executoras, e enquanto vendedores: grupos formais: detentor de Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP Jurídica), ou seja, as Cooperativas e Associações de agricultores 

familiares, ou informais: detentor de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Física) Grupo de 

agricultores familiares. 

O quadro abaixo esboça os requisito necessários para que haja a compra dos produtos 

da agricultura familiar pelas entidades executoras, segundo o FNDE. 

 

Quadro 01- Adaptado da cartilha do FNDE que mostram os requisitos de 

funcionamento da aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo PENAE. 

1º passo: orçamento. 

Planejar os gastos que serão repassados para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. 

2° passo: Cardápio. Responsável: Nutricionista. 

Verificar quais são os produtos da agricultura familiar disponível para compra e a partir daí 

montar um cardápio com base também a sazonalidades desses alimentos. 

 

3°passo: pesquisa de preço.  Responsável: entidade executora. 

A Entidade executora deverá considerar o preços de referencia usados pelo PAA (Programa 

de Aquisição de Alimentos. 

4° passo: chamada pública: Responsável: entidade executora. 

Afim de assegurar o principio da publicidade, devem publicar a demanda de alimentos em 

meios de comunicação como Jornais, páginas de internet ou mural de locais públicos. 

5° passo: elaboração do projeto de vendas. 

Deve ser de acordo com a chamada pública e devem assinar o projeto o representante do 

grupo formal e os agricultores fornecedores do grupo informal. 

6° passo: recebimento do projeto de vendas. 

O projeto deve ser entregue acompanhado dos seguintes documentos: 

- Grupo Formal: DAP jurídica, CNPJb, cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, 

Receita Federal e Dívidas Ativas da União, cópia do estatuto e projeto de venda; 

- Grupo Informal: DAP de cada agricultor familiar, CPFe e Projeto de venda. 

 

7° passo: amostra para o controle da qualidade. 

Os produtos a serem fornecidos deverão passar por um controle de qualidade estabelecido 

pela  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa/Ministério da Saúde),  Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa/Mapa) ou Anvisas locais ou 

estaduais. 

8° passo: Seleção dos projetos de venda.  

Terão prioridade nesta ordem os projetos do município, da região, do território rural, do 

estado e do país; assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

as comunidades quilombolas;  Grupos Formais sobre os Grupos Informais e os alimentos 

orgânicos; Os produtos da agricultura familiar devem atender a legislação sanitária; Limite 

individual de venda do agricultor familiar é de R$ 20.000,00 por DAP/ano. 

 

9° passo: contrato da compra. 

Assinatura do contrato entre a entidade executora e o fornecedor ou pelo representante legal 

dos grupos formais. 
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10° passo: termo de recebimento.  

Assinatura da entidade e o fornecedor em um instrumento que ateste que os produtos estão 

sendo entregues dentro dos padrões exigidos.  

 
Fonte: (http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/116-alimentacao-escolar?download=7621:cartilha-

alimentacao-escolar-e-agricultura-familiar) 

 

Exposição do Cenário de Compras do Exercício de 2015 

 

A creche municipal Cantinho Mágico disponibilizou o cardápio seguido pela mesma 

no ano de 2015, que esta disposto nas imagens 01, 02.e 03 abaixo, sendo divido pelas 

semanas do mês. Esse cardápio é elaborado pela nutricionista Responsável Técnica pelo 

PNAE, e segue a Resolução FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação) de 17 

de junho de 2013. 

 

Figura 1 - Cardápio (I) 

 

Fonte: Cantinho Mágico (2015) 
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Figura 2 - Cardápio (II) 

 

Fonte: Cantinho Mágico (2015) 

 

Figura 3 - Cardápio (III) 

 

Fonte: Cantinho Mágico (2015) 

 

O cardápio corresponde à alimentação de crianças maiores de um (01) ano, sendo 

seguido no decorrer dos meses. É elaborado pela nutricionista responsável e repassado à 

creche, para assim colocá-lo em pratica. 

Também tivemos acesso à chamada publica do ano de 2015 dos alimentos adquiridos 

da agricultura familiar, bem como seus respectivos fornecedores, podendo ser visualizados 

nas figuras 04 e 05. 
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Figura 4 - Chamada Pública dos Gêneros Alimentícios do Ano Letivo de 2015 (I) 

 

Fonte: Cantinho Mágico (2015) 

 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



Figura 5 - Chamada Pública dos Gêneros Alimentícios do Ano Letivo de 2015 (II) 

 

Fonte: Cantinho Mágico (2015) 

 

Notamos a quantidade e variedade de alimentos adquiridos por meio da Agricultura 

Familiar, na alimentação da creche estudada, e tendo visto a dificuldade que alguns 

agricultores familiares enfrentam para obterem crescimento, e ate mesmo se inserirem no 

contexto do agronegócio, é notável o quanto políticas publicas de incentivo como esta do 

PNAE contribuem para tanto. 

É através de incentivos desse tipo que os agricultores familiares veem uma 

oportunidade de desenvolvimento, onde possuem certa estabilidade de seus negócios e 

acarretam lucros maiores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Podemos perceber com a realização desse artigo que as políticas públicas têm grande 

importância nos processos de potencialização da economia e no agronegócio, sendo que uma 

das mais importantes e incentivadoras é a destinação de 30% dos recursos dedicados à compra 

das merendas escolares para se adquirirem alimentos de produtores rurais que se encaixem na 

agricultura familiar. 

Fazendo com que isso impacte positivamente e assegure a renda dos produtores de 

agricultura familiar, havendo assim uma troca de bons alimentos e a segurança da renda para 

esses produtores, e os incentivando a manterem seus negócios. 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados e possibilitou maior entendimento a cerca 

do envolvimento da agricultura familiar com o agronegócio, a economia e as políticas 

publicas, dessa forma agregou conhecimento aos pesquisadores assim como proporcionará 

maior conhecimento dos seus leitores, podendo despertar o interesse de pesquisa futuras a 

cerca do assunto. 
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