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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) surgiu para garantir e 

melhorar a qualidade na alimentação dos estudantes de escolas públicas e o 

desenvolvimento social e econômico dos agricultores familiares, através da 

Lei 11.947/09. No entanto, vários desafios são encontrados ao longo da 

implementação e funcionalidade da lei. Visto a relevância deste programa, 

surge então a necessidade de verificar como o tema tem sido abordado na 

literatura, e, para isso, buscou-se realizar uma análise bibliométrica e 

descritiva do estado da arte. Através da plataforma Scielo foi realizado um 

levantamento de artigos pertinentes ao objetivo da pesquisa e realizada a 

análise bibliométrica e de conteúdo a partir destes. O estudo mostrou que 

tem crescido o número de publicações nos últimos anos e que os artigos 

apresentam uma convergência nas dificuldades relatadas pelos agricultores, 

sendo as principais relacionadas ao alcance do mercado e distribuição dos 

produtos contratados. As contribuições do trabalho foram que apesar do 

crescimento de estudos, estes ainda se mostram pouco explorados, ademais, 

as proposições são insuficientes para solucionar as dificuldades dos 

agricultores, propondo, desta maneira que novos trabalhos sejam 

desenvolvidos. 
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1.Introdução 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é uma preocupação governamental. Em 1988 a 

Constituição Federal reconheceu que a alimentação dos alunos de rede pública é um direito, 

que deve ser garantido sem qualquer discriminação, em prol disso foram criados programas 

como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (SANTOS et al, 2007). Este 

programa tem como propósito a aquisição de alimentos direcionado a merenda escolar das 

escolas públicas, do ensino fundamental e médio, afim de suprir pelo menos parcialmente as 

necessidades nutricionais dos alunos, oferecendo-os pelo menos uma refeição diária no 

período em que se encontram na escola e assim a sua segurança alimentar e nutricional 

(Governo do estado do Paraná, 2018).  

O PNAE, a partir de 2009 com a Lei n° 11.947, passou não só a promover a melhora 

nutricional e no desempenho dos alunos, mas também promover a inclusão da agricultura 

familiar, que historicamente foi excluída do processo de desenvolvimento agrícola brasileiro, 

processo esse que focava nos segmentos das grandes propriedades rurais (PEREIRA; 

NASCIMENTO, 2014). A Lei de 2009, dispõe que, no mínimo, 30% do repasse feito pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para alimentação escolar seja 

direcionado para aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar, priorizando 

assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas (RIBEIRO; CERATTI; 

BROCH, 2013). Através das políticas públicas como o PNAE, os pequenos agricultores 

podem inserir seus produtos no mercado, conseguindo, assim, garantir uma emprego, renda, 

melhorar o bem estar e condições de vida das famílias que vivem no meio rural (TUGOZ; 

LEISMANN; BRANDALISE, 2015) 

Para a aquisição desses produtos, segundo a Resolução N° 26 de 17 de junho de 2013, seção 

II (FNDE) os pequenos agricultores têm que participar dos editais, no formato de chamada 

pública, enviando suas cartas com a documentação exigida e a listagem de produtos os quais 

estão dispostos a fornecer. Esse padrão de aquisição varia ligeiramente de acordo com cada 

edital emitido por cada município. Porém, a participação desses editais exigem conhecimentos 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 

. 

 

 

 

 

 

3 

técnicos relativos a documentação, além disso, os agricultores familiares encontram 

dificuldades na comercialização e logística, no entendimento do funcionamento do mercado, 

ficando vulnerável e sem saber como lutar pelos seus direitos nas negociações (REIS, 2016). 

A partir desses problemas, portanto, mostra-se a importância dos estudos que abordam as 

dificuldades encontradas e as experiências obtidas pelos agricultores familiares para superá-

las ao longo da participação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim o objetivo 

do trabalho é fazer uma análise bibliométrica e descritiva de como o tema tem sido abordado 

e evoluído ao longo dos anos. O trabalho foi estruturado em uma metodologia, seguido pelos 

resultados contendo discussões quantitativas e de análise de conteúdo, considerações finais e 

por fim, referência bibliográficas. 

2. Metodologia 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os métodos: bibliométrico e análise de 

conteúdo. Os estudos bibliométricos segundo Chueke e Amatucci (2015, p. 2) “se concentram 

em examinar a produção de artigos em um determinado campo de saber, mapear as 

comunidades acadêmicas e identificar as redes de pesquisadores e suas motivações.” Além 

disso, criam-se indicadores que buscam agrupar as instituições e autores mais frequentes, os 

acadêmicos mais citados (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). A análise de conteúdo consiste em 

um conjunto de métodos para análise qualitativa de dados, cujo objetivo é a busca de sentidos 

dos documentos (CAMPOS, 2004). 

Para o levantamento de dados bibliométricos foi realizada uma pesquisa na base de dados 

Scielo no dia 03 de abril de 2018. Na primeira pesquisa foram utilizadas as expressões 

“PNAE” ou “Agricultura familiar” ou “Compras Públicas” todas na categoria resumo. Uma 

segunda pesquisa foi realizada na mesma plataforma, utilizando as expressões: “Agricultura 

Familiar e políticas públicas” ou “PNAE” ambas em todos os índices. Os resultados dessas 

pesquisas foram exportadas na forma texto e depois transferida para plataforma Microoft® 

Excel® 2013. Ao total foram encontrados 78 artigos, sendo 38 do primeiro levantamento e 40 

do segundo. Fazendo uma análise comparativa entre as pesquisa observou-se que apenas 2 
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dos 40 artigos da segunda pesquisa se diferenciavam da primeira, resultando em 40 artigos 

para análise. 

A partir dos títulos e resumos dos artigos, foi realizada uma análise de conteúdo, 

classificando-os em: acordado com o tema e não condizente com o tema. A partir dessa 

classificação, foram selecionados 12 artigos. Posteriormente, fez-se a leitura dos artigos e uma 

breve descrição dos assuntos abordados em cada um deles. Estas tiveram como objetivo fazer 

uma análise qualitativa e descritiva afim de identificar o que está sendo abordado e evoluído 

sobre o tema agricultura familiar: práticas e soluções para participação do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar.  

3.Análise Bibliométrica 

A pesquisa realizada mostrou, que de um total de 40 artigos, apenas 30% abordam a relação 

do agricultor familiar com o PNAE, suas dificuldades e diretrizes do programa. Os artigos não 

selecionados, em sua maioria, são relacionados a nutrição e às quantidades mínimas de 

nutrientes exigidas pelo PNAE na alimentação dos estudantes. Com base nos artigos 

selecionados foi realizada uma análise quantitativa com o intuito de visualizar como vem 

sendo tratado o estado da arte relacionado ao assunto proposto. 

O levantamento permitiu realizar um estudo da incidência de artigos por ano, representado no 

Gráfico 1. Fazendo a análise do gráfico, observou-se que durante o período de 2009 a 2012 

não houveram publicações acerca do tema. Isso pode ser justificado pela recente criação da 

Lei 11.947, criada somente em 2009, levando um tempo para que o tema fosse explorado. 

Ademais, o número de publicações tem crescido com o passar dos anos, visto que em 2017 o 

número de artigos cresceu consideravelmente, representando um percentual de 41,67% (n=5) 

do total de artigos analisados. 

Gráfico 1: Incidência de artigos publicados por ano 
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Fonte: Autores 

Além da incidência de artigos publicados ao longo dos anos, foram observadas as revistas que 

mais têm publicado sobre o tema, o que mostra o Gráfico 2. Em grande maioria, 71,43% das 

revistas estão ligadas à área da saúde, isso pode ser explicado pelo fato de o PNAE estar 

diretamente ligado a saúde e nutrição dos alunos de escolas públicas e ao SAN. A Revista de 

Economia e Sociologia Rural (RESR) foi a que mais publicou sobre o assunto, com 41,67% 

(n=5) dos trabalhos selecionados. A maior incidência de artigos com essa vertente pode estar 

diretamente ligada ao fato de que a revista visa divulgar e difundir informações acerca de 

temas e fatos de importância econômica e social ligados ao campo. Assim, o PNAE se 

enquadra nesse perfil, pelo fato de impulsionar a economia no campo, sendo fonte de renda 

para os agricultores e melhorar socialmente as condições de vida dessas famílias. 
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Gráfico 2: Número de artigos publicados por revista 

 

Fonte: Autores 

Além das considerações feitas a partir dos gráficos 1 e 2, ainda se observou quais autores mais 

publicaram sobre o PNAE e agricultura familiar, com o intuito de analisar se há 

predominância de algum autor sobre o assunto. Com base nisso, o Gráfico 3 foi elaborado, 

apresentando quais autores publicaram mais de um artigo relevante ao estudo. Observou-se 

que as maiores frequências de publicações por autor foram de 2 artigos, os demais autores 

tiveram apenas uma publicação dentre os artigos selecionados.  

Gráfico 3: Frequência de autores 
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Fonte: Autores 

 

 

4.Análise de Conteúdo 

Tendo conhecimento sobre os aspectos quantitativos dos artigos, foi feita uma breve descrição 

do que cada artigo selecionado abordou, a fim de identificar os conteúdos dos mesmos, 

através da leitura levantando quais foram os objetivos, metodologias e resultados alcançados. 

O trabalho de Villar et al (2013) teve como objetivo caracterizar as compras diretas dos 

agricultores após a Lei 11.947, realizadas pelos municípios do estado de São Paulo. Para isso, 

utilizou-se um questionário, que foi aplicado via entrevista telefônica, no período de 06/2009 

a 08/2011. Dentre os 645 municípios do estado de São Paulo 613 (95%) responderam o 

questionário de maneira fidedigna, obtendo como resultado: 57% dos municípios não 

publicaram chamadas públicas, 47% realizaram todo o processo de aquisição dos alimentos 

pelo menos uma vez desde 2009, 37% não assinaram o contrato de aquisição, 2% não 

receberam os alimentos contratados e 4% não fizeram o pagamento dos alimentos adquiridos. 

Concluiu-se que uma parcela considerável aderiu ao programa, porém a maioria dos 
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municípios ainda não participa ou conclui todas as etapas do processo, recomendando-se fazer 

uma análise mais profunda dos motivos da não participação. 

O panorama da compra de alimentos da agricultura familiar provenientes do PNAE é 

abordado por Saraiva et al (2013) trazendo um ensaio crítico, baseado na bibliografia e nos 

dados oficiais de 2010 do FNDE, Ministério da Educação e PNAE. O ensaio relata que 47,4% 

dos municípios adquiriram alimentos da agricultura familiar, num percentual de 22,7%. Os 

dados apresentados mostram que esse percentual inferior aos 30% previsto por lei são 

decorrentes da inviabilidade de fornecimento regular e constante de gêneros, condições 

higiênico-sanitárias inadequadas e outros. Além disso, foi apontado como principal entrave a 

falta de planejamento do gestor para a execução da compra em parceria com os agricultores. E 

que a região que menos realizou compras foi o Centro-Oeste com (35,5%) e a região Sul a 

que mais comprou com (71,3%) dos recursos destinados ao PNAE. 

Marques et al (2014) busca analisar as reflexões de agricultores familiares com relação a 

dinâmica de abastecimento de seus produtos nas escolas em Araripe, Ceará. Foi utilizada a 

abordagem qualitativa, através de entrevistas semiestruturadas. Os resultados apontam que a 

dificuldade está em se manter no processo, os agricultores possuem capacidade de expandir e 

diversificar a produção, porém não o fazem devido a atrasos nos pagamentos, além disso, há 

dificuldade com relação a entrega semanal dos alimentos, gerando um custo a mais para os 

agricultores, a ausência de equipamentos e locais adequados para produção de produtos semi-

processados, gerando problemas higiênicos-sanitários. Ademais, os agricultores veem que o 

mercado escolar é atraente, porém não é rentável, estável e seguro, servindo apenas como uma 

complementação. Chega-se à conclusão de que há capacidade de produção, contudo, existem 

dificuldades em acessar e diversificar o mercado e efetivar as entregas.  

A inserção de alimentos orgânicos oriundos da agricultura familiar na alimentação escolar nos 

municípios que fazem parte dos Territórios Rurais do Rio Grande do Sul, é o objetivo do 

trabalho de Santos et al (2014). A metodologia utilizada foi uma base de dados secundária e 

um questionário aplicado aos municípios sobre a compra de alimentos e orgânicos. Dos 153 

municípios, 102 responderam o questionário e 21 destes afirmaram comprar produtos 
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orgânicos, sendo os produtos mais comprados, hortaliças. A principal justificativa para 

aquisição desses alimentos é a preocupação com a saúde dos escolares e a dificuldade é a 

produção local insuficiente, falta de certificação e alto custo. Concluiu-se que poucos 

municípios adquirem os produtos orgânicos e para ampliar essa inserção é necessário 

assistência, incentivo e participação de diversos setores a fim de garantir a SAN através do 

PNAE. 

As autoras Souza-Esquerdo e Bergamasco (2014), realizaram uma análise da agricultura 

familiar em municípios do estado de São Paulo que são denominados como “Circuito das 

Frutas”, visando relacionar a importância do acesso aos principais programas de políticas 

públicas que buscam fortalecer este tipo de agricultura.  Foi levantada a quantidade de 

estabelecimentos que se enquadram na agricultura familiar, resultando em 60% do total. Após 

isso, iniciou-se a segunda parte, a coleta de dados por meio de entrevistas a atores atuantes na 

concretização do cumprimento dos seguintes programas: PNAE, Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

Após esse levantamento, foi realizada uma análise estatística exploratória dos dados. Alguns 

dos resultados foram: verificou-se que a maioria dos agricultores familiares não participam do 

PAA, um dos fatores preponderantes para isso, segundo os autores, é a falta de informação; 

baixo acesso dos agricultores ao Pronaf; a falta de documentação por parte dos agricultores; 

ausência de organização, e, por fim, fatores relacionados a distribuição dos produtos que 

dificultam a participação no PNAE. 

O autor Costa et al (2015), traçou o perfil de cooperativas de agricultura familiar em Minas 

Gerais para analisar as dificuldades de maior relevância para acessar o mercado institucional. 

Utilizou-se de uma pesquisa exploratória, a justificativa é de que existem poucos estudos 

precedentes relacionados ao tema. Na seleção da amostra foi feito o critério de tipicidade 

chegando a um total de 43% do total de cooperativas do estado; o levantamento de dados foi 

feito a partir de roteiros estruturados e semiestruturados. Com isso, constatou-se que existe a 

comercialização de 85 produtos diferentes e que o principal mercado das cooperativas são as 

políticas públicas de compras governamentais, sendo o PAA o mais acessado pelas 
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cooperativas; o PNAE é bastante acessado por essas organizações, porém, notou-se grandes 

dificuldades, como questões sanitárias, assistência técnica e fatores logísticos. 

No trabalho de Silva et al (2015), foram analisadas mudanças organizacionais de 

empreendimentos da agricultura familiar diante da operacionalização de ações do PNAE em 

Minas Gerais. O tipo de pesquisa foi definido como exploratório e participativo. Fazendo uma 

análise documental, coleta de dados por observância dos pesquisadores e entrevistas. Ao fim, 

foi possível constatar que ocorreram mudanças pela busca de comercializar seus produtos ao 

PNAE, tais mudanças foram: mudanças significativas na organização produtiva; inovações e 

principalmente a possibilidade de produzir novos produtos através da mudança da matriz 

produtiva, deixando de produzir apenas commodity e ampliando as fontes de rendas.  

Em seu trabalho, Cunha et al (2015), buscou compreender como os programas 

governamentais de aquisição de alimentos (PAA e PNAE) refletem a dinâmica 

socioeconômica da agricultura familiar no município de Espera Feliz, em Minas Gerais. Foi 

utilizado o método de estudo quali-quantitativo e a população abrangeu os representantes das 

entidades e todos os beneficiários fornecedores de alimentos para o PAA e/ou PNAE. Assim, 

os pesquisadores abstraíram dados relevantes a pesquisa e entrevistas com os cooperados e 

representantes de entidades. Foi feita uma análise de conteúdo a fim de interpretar os dados 

coletados, através do desmembramento por categorias. Sendo assim, como resultado, estes 

dois programas causaram 4 efeitos importantes: 1) Econômico: instigou a diversificação da 

produção, ampliação dos postos de trabalho e aumento da renda; 2) Social: a maior 

participação nos programas possibilitou a ampliação da participação de novos membros da 

família (mulheres e jovens); 3) Ambiental: adoção de práticas sustentáveis, como a produção 

livre de agrotóxicos; 4) Segurança alimentar: melhoramento da saúde das famílias dos 

produtores, auxiliando até mesmo no combate à fome e a desnutrição. 

Schwartzman et al (2017) traz como objetivo conhecer a contextualização histórica e o 

processo de construção que levaram a elaboração da Lei n°11947/09, principalmente os itens 

relacionados à compra da agricultura familiar. A metodologia consistiu em identificar os 

principais atores envolvidos na elaboração do Projeto de Lei, através de um roteiro de 
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perguntas e entrevistas aplicadas as principais instâncias e atores. Como resultados são 

apresentados fluxogramas com os elementos básicos de iniciativa de vinculação do PNAE 

com os agricultores, especificando os objetivos gerais, específicos e o público alvo; a 

estrutura lógica para vinculação, contendo as ações meio, ações implementadas, atividades e 

produtos; resultados e efeitos esperados, detalhando os resultados intermediários e finais, os 

efeitos indiretos e diretos. Além disso, identificou os fatores favoráveis, como a existência do 

PAA e desfavoráveis como problemas logísticos de entrega de produtos para implementação 

da lei. Conclui-se que esse processo é inovador, porém muito complexo exigindo uma 

articulação intersetorial. 

O estudo de Ferigollo et al (2017), buscou verificar como os municípios do Rio Grande do 

Sul se adequaram no que tange a aquisição de produtos da agricultura familiar através do 

PNAE. Para isso, utilizou-se de um método quantitativo descritivo juntamente com a análise 

de dados secundários (chamadas públicas), com uma população que representa 

aproximadamente 10% dos municípios do referente estado. Foram analisados 114 editais de 

chamadas públicas do ano de 2013, além do percentual das compras de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar, tipos de produtos, exigências relacionadas a periodicidade e pontos de 

entrega. Com isso, pode-se perceber que 71,2% dos municípios analisados respeitaram a 

porcentagem de alimentos a serem comercializados pela agricultura familiar (30%), os editais 

se mostraram bastante diversificados, tanto em produtos in natura quanto processados, e as 

sazonalidades de entregas de produtos que prevaleceram foram a centralizada e semanal 

O autor Oliveira et al (2017) realiza uma análise comparativa entre os programas PAA e 

PNAE em Ubá, MG com a intenção de avaliar e comparar os aspectos socioeconômicos 

gerados pelos programas na vida dos agricultores. Utilizou-se como metodologia a aplicação 

de dois questionários, um para os gerentes do programa e um segundo aplicado aos 

agricultores familiares. Alguns dos resultados apresentados foram: a quantidade de alimentos 

comercializados no PNAE é maior do que no PAA, devido ao maior número de alunos 

atendidos; os produtos do PAA são mais diversificados do que os do PNAE e abrangem mais 

produtos processados, portanto são mais caros; e o PNAE tem um controle de qualidade 

maior. Logo, para os produtores que querem produzir em menor escala e mais 
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diversificadamente, a venda deve ser para o PAA, e em maior escala e menor variedade, deve-

se vender para o PNAE.  

O trabalho de Mossmann et al (2017), teve como objetivo fazer um paralelo entre agricultura 

familiar e alimentação escolar levando em conta as barreiras e mecanismos encontrados. Foi 

realizado um estudo com abordagem qualitativa de oito municípios e a coleta de dados foi 

feita através de entrevistas e envolveu atores-chaves para o levantamento de dados. Foram 

encontradas diversas dificuldades por parte dos agricultores familiares, e para cada cidade 

estuda foram encontradas dificuldades diferentes, dentre essas dificuldades, a que mais 

prevaleceu foi a falta de assistência técnica e problema na organização dos editais, como 

disponibilidade e acessibilidade. Por parte das prefeituras, fatores como custo, resistência e a 

fragilidade na organização dos agricultores foram as principais limitações. Propostas e 

soluções para estreitar o relacionamento entre agricultores e os editais, foram: maior diálogo, 

interseccionalidade, investimentos, atividades de treinamento e, por fim, conscientização 

sobre a importância das adequações ao PNAE. 

Realizando uma intersecção entre os principais aspectos encontrados nos trabalhos ficou 

evidente a convergência entre os resultados encontrados, os quais apresentam como principais 

dificuldades o alcance dos mercados, a distribuição comprometida por falta de transportes 

adequados, preços baixos, ausência de planejamento dos gestores e atores do programa e 

principalmente, ausência de comunicação e interação entre as parte, gestores e agricultores.  

Ademais, a participação das regiões e municípios que foram analisados ainda é muito baixa 

quando se trata de um contexto nacional.  

Considerações finais 

O estudo realizado e o levantamento acerca dos artigos selecionados permitiram verificar 

como e o quanto estão sendo desenvolvidos os trabalhos que abordam a relação dos 

programas governamentais de aquisição de alimentos dos agricultores familiares, quais as 

dificuldades enfrentadas para implementação dos programas, efetivação e participação desses 

pequenos produtores que, em grande maioria, o sustento é retirado da comercialização desses 

alimentos. Assim, através da revisão bibliométrica, foi visto que apesar da lei estar em vigor a 
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mais de nove anos, o tema se mostrou mais recorrente nos trabalhos acadêmicos somente a 

partir de 2014, porém, em questões numéricas poucos trabalhos são publicados, visto a 

importância do assunto tratado. 

A partir da análise de conteúdo, foram identificados fatores preponderantes relacionados às 

dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares, tendo como destaque a falta de acesso 

aos editais, dificuldade de alcançar os mercados e distribuir as mercadorias. Apesar destes 

fatores negativos, também foi possível traçar padrões positivos aos trabalhadores rurais que 

buscam se enquadrar no PNAE, em grande maioria, houve aumento na qualidade do produto, 

diversificação dos produtos, aumento de renda e maior preocupação ambiental. 

Ao considerar todas as informações obtidas a fim de identificar como está o estado da arte, é 

possível afirmar que está havendo um crescimento nos estudos acerca do mesmo, porém ainda 

se mostra pouco explorado levando em consideração a grande relevância para a sociedade 

como um todo, e em específico os beneficiários dos programas de políticas púbicas. Assim, 

sugere-se que sejam desenvolvidos novos trabalhos para levantar o panorama geral destas 

públicas, proporcionando embasamento a fim de identificar os problemas e, deste modo, 

propor adequações pertinentes proporcionando a maior participação e eficiência dos 

programas. 
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