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Resumo 

 

REIS, Samira Daniele Gardziulis Maia. Políticas públicas para a agricultura familiar: 

o PNAE na região do Alto Tietê - SP. 2016. 119 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) 

– Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

É notória a importância social e econômica que a agricultura familiar brasileira exerce, 

além de representar 10% do PIB nacional é responsável por 70% da produção de 

alimentos consumidos pelos brasileiros, garantindo a segurança alimentar de toda a 

população. No entanto, nem sempre foi assim, a agricultura familiar nacional é reflexo de 

inúmeras transformações e um processo histórico complexo de muitas dificuldades. 

Apenas na década de 90, esse segmento passou a ganhar maior visibilidade perante o 

poder público, fazendo com que o setor muitas vezes marginalizado começasse a receber 

políticas públicas direcionadas ao sua manutenção e desenvolvimento. Inúmeras políticas 

públicas de incentivo foram criadas, entre elas as direcionadas a comercialização como o 

PNAE. Criado na década de 50, o PNAE é um programa público com o objetivo de 

garantir a segurança alimentar de crianças e jovens em idade escolar, porém em uma 

resolução em 2009 determinou que o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) que é regido pela Lei nº 11.947 exigisse que do total dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deveriam 

ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e 

do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos 

da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. 

Essa alteração tem como um de seus objetivos fortalecer a agricultura familiar local já 

que a compra deve favorecer a agricultura familiar de cada município e sua região. A 

agricultura familiar está presente em todo território nacional, em maior ou menor 

representatividade, dependendo das características regionais. O Alto Tietê faz parte da 

região metropolitana da cidade de São Paulo, Municípios como Biritiba-Mirim, Mogi das 

Cruzes e Suzano fazem com que essa região ainda seja reconhecida como cinturão verde 

perante o Estado. Sua produção agrícola familiar é concentrada nas hortaliças. Essa 

pesquisa teve como objetivo evidenciar os principais aspectos na condução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na região do Alto Tietê – SP. Os agricultores 

familiares dos municípios analisados embora tenham capacidade de fornecer seus 

alimentos para o PNAE esbarram em entraves fazendo com que não usufruam dos 

benefícios do programa. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Políticas Públicas, Alto Tietê, Comercialização. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

REIS, Samira Daniele Gardziulis Maia. Public policies for family agriculture: the 

PNAE in the Alto Tiete region - SP. 2016. 119 p. Thesis (M.Sc.) - School of Arts, 

Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

It is notorious the social and economic importance that the Brazilian family farming plays, 

and represents 10% of national GDP accounts for 70% of food production consumed by 

Brazilians, ensuring food security of the entire population. However, it was not always 

so, the national family farming is a reflection of many changes and a complex historical 

process of many difficulties. Only in the 90s, this segment began to gain greater visibility 

to the government, causing the often marginalized sector began to receive public policies 

to its maintenance and development. Numerous public policy incentives were created, 

including those aimed at marketing as PNAE. Created in the 50s, the PNAE is a public 

program in order to ensure food safety of children and young people of school age, but in 

a resolution in 2009 determined that the National School Feeding Programme (PNAE) 

which is governed by Law No. 11,947 require that the total financial resources transferred 

by the ENDF under the PNAE, at least 30% (thirty percent) should be used in the purchase 

of food directly from family farming and rural family entrepreneur or their organizations, 

giving priority If the agrarian reform settlements, indigenous communities and traditional 

maroon communities. This change has as one of its objectives to strengthen local family 

farming as the purchase should favor family agriculture in each municipality and its 

region. Family farming is present throughout the country, more or less representative, 

depending on regional characteristics. The Alto Tiete is part of the metropolitan region 

of São Paulo, municipalities as Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes and Suzano make this 

region is still recognized as green belt to the state. His family agricultural production is 

concentrated in vegetables. This research aimed to highlight the main aspects in the 

conduct of the National School Feeding Programme (PNAE) in the Alto Tietê region - 

SP. The farmers of the municipalities analyzed although their ability to provide food for 

the PNAE run into obstacles causing not reap the benefits of the program. 

Keywords: Family Agriculture, Public Policy, Alto Tiete, Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A agricultura familiar brasileira é resultado de um processo histórico complexo e de uma 

série de fatores que determinaram a situação atual desse produtor. Acontecimentos 

políticos, sociais e econômicos provocaram transformações profundas nesse segmento, 

principalmente a partir da década de 1960, com a adoção da revolução verde nacional 

pelo governo da época. 

O País passou a receber instalações de indústrias produtoras de insumos para a agricultura 

e o governo passou a desenvolver políticas para incentivar o uso dessas novas tecnologias. 

Essa modernização tinha como objetivo aumentar a produtividade, no entanto essas 

mudanças exigiram do produtor um investimento financeiro maior e o governo 

acompanhou essa necessidade com a instituição do crédito rural entre outros benefícios, 

para que os produtores se inserissem ao processo de modernização da agricultura.  

Já na década de 80, com a crise, esse cenário mudou com o governo federal reduzindo 

significativamente o crédito rural, provocando problemas financeiros para os produtores 

que passaram a encontrar dificuldades para manter a produção (SCHNEIDER, 2005). 

Em 90, a situação política e econômica do Brasil começou a estabilizar-se, 

proporcionando a criação e execução de ações governamentais de desenvolvimento 

social, entre elas, ações voltadas para o desenvolvimento rural. É também em 90 que se 

começa a utilizar o termo agricultura familiar, o segmento se firma como categoria 

política e as discussões passam a ter foco social, econômico e produtivo (SCHNEIDER, 

2005). 

Em 1994, o estudo, denominado “O Novo Retrato da Agricultura Familiar: O Brasil 

Redescoberto” foi fundamental pois revelou como realmente era a situação em que o 

agricultor familiar se encontrava, evidenciando suas características, fragilidades e 

importância do segmento para a sociedade (GUANZIROLI, 2001). 

Em 2006 foi estabelecida a delimitação legal do conceito de agricultor familiar, através 

da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Para o produtor ser considerado familiar ele deve 

apresentar as seguintes características: a área do estabelecimento rural não pode exceder 

quatro módulos fiscais; a mão de obra utilizada nas atividades econômicas desenvolvidas 
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é predominantemente da própria família; a renda familiar predominantemente originada 

das atividades vinculadas ao próprio estabelecimento e o estabelecimento dirigido pela 

família. 

É inegável a importância que a agricultura familiar exerce perante a sociedade, 

estimativas apontam que a agricultura familiar nacional é responsável por 70% de todo 

alimento consumido pelos brasileiros. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 

84,4% do total de propriedades rurais do país são familiares, seus estabelecimentos 

ocupam apenas 24,3% da área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, e mesmo 

assim é responsável por 77% da população ocupada na agricultura, ou seja, responde no 

Brasil por quase 8 de cada 10 empregos no campo. Cada região do Brasil possui suas 

características, evidenciando em um Pais tão extenso suas disparidades e as necessidades 

de políticas públicas que favoreçam e sobretudo fortaleçam o segmento. 

A evidencialização destes dados e estudos e de outros formaram uma base de informações 

e a partir delas foi criada uma base para a formulação de políticas públicas para agricultura 

familiar e o desenvolvimento rural, tais como o PRONAF, PAA, e a vinculação da 

agricultura familiar com o PNAE, entre outros. 

Uma das maiores dificuldades encontradas pelos agricultores familiares é a 

comercialização, o maior entrave reside, sobretudo, na compreensão do funcionamento 

dos mercados, deixando o agricultor vulnerável no momento da negociação (SCHMITT, 

C. J. 2005). 

A Resolução 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar de 16 de julho de 2009 

determinou que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que é regido pela 

Lei nº 11.947 exigisse que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no 

âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição 

de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (FNDE, 2014).  

A vinculação da agricultura familiar com o PNAE é considerada uma conquista para o 

segmento.  

O PNAE funciona como um importante canal de comercialização, proporcionando ao 

agricultor familiar maior autonomia nas suas escolhas, maior visibilidade social, e 
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benefícios quanto a segurança alimentar da população como um todo (SANTOS, 2011). 

A região do Alto Tietê, no município de São Paulo, embora já tenha sido muito mais 

agrícola, ainda é reconhecida como “cinturão verde” e tem uma agricultura familiar que 

representa boa parte dos estabelecimentos agrícolas.  

A denominação que a região recebe “Alto Tietê” é aplicada aos municípios localizados 

na região da nascente do Rio Tietê e é composta por doze municípios, entre eles os que 

foram escolhidos como amostra para a realização desta pesquisa: Biritiba-Mirim, Mogi 

das Cruzes e Suzano. Os três municípios são importantes produtores de hortaliças em 

geral, e fornecer para o PNAE seria mais uma forma de comercialização importante para 

os produtores, pois permite uma maior segurança comercial, pois a relação dos 

agricultores com o mercado é estreita, porém desigual. 

Em Biritiba-Mirim foi escolhida como referência para analise a Associação dos 

Produtores Rurais do Casqueiro e Região, em Mogi das Cruzes foi escolhida a 

Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba (COOPROJUR) e em Suzano a 

Associação dos Produtores Rurais de Suzano (APROSUZ). Foram escolhidas as duas 

associações e uma cooperativa pois estão aptas a participar de chamadas públicas. 

Afinal, os agricultores familiares da região do Alto Tietê estão participando do PNAE? 

Qual o cenário atual dos agricultores familiares perante o Programa? As prefeituras estão 

cumprindo a legislação? 

Sabe-se que muitas prefeituras não estão atendendo o que a legislação estabelece, e 

quando atende muitas delas não executam o programa como deveriam, não priorizando a 

agricultura familiar local.  

Pesquisar sobre a aplicação do PNAE não é um assunto inédito, porém para a região, e 

em particular para os municípios pesquisados, este estudo pode evidenciar um cenário 

muitas vezes ignorado pelas autoridades e pela população como um todo, além de dar voz 

para esses grupos. Em particular, a escolha do tema como objeto de estudo ocorreu a 

partir de uma conversa com uma representante de um Departamento de Alimentação 

Escolar (DAE) de Mogi das Cruzes, em 2013, na qual, quando questionada sobre a 

compra de merenda escolar por um outro motivo acadêmico, ela mencionou que atendia 

o que a lei determinava, porém, nenhum alimento fornecido na merenda escolar era 

proveniente da agricultura familiar do município, tão pouco da região. Isso me deixou 
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intrigada! Por quê em um município, em uma região, na qual a agricultura familiar é 

extremamente presente, com capacidade produtiva inquestionável, a prefeitura não 

adquire nenhum alimento para a merenda escolar destes agricultores? Passei a questionar 

esses motivos e eles me impulsionaram a desenvolver este projeto de pesquisa em nível 

de mestrado. 

No decorrer da pesquisa, em cerca de dois anos e meio, muitas mudanças ocorreram. 

Ocorreram diversas alterações no cenário e consequentemente no resultado final, porém 

esta é a característica de um estudo de caso e é o que faz desta pesquisa única.  

A leitura desta dissertação segue com a delimitação dos objetivos e em seguida, o capítulo 

com resultados obtidos. Essa escolha foge da apresentação convencional, porém, acredito 

que favorece a leitura da parte principal da pesquisa, afinal é a parte que busca contribuir 

para os atores envolvidos e para a sociedade.  

Depois segue o capítulo com a fundamentação teórica, na qual me baseei em diversos 

autores para construir um arcabouço teórico para o desenvolvimento da pesquisa. Nesse 

capítulo foram abordados temas ligados entre si, porém de forma breve, apenas para 

contextualizar a pesquisa e evidenciar os assuntos que foram alvo de estudo para uma 

melhor construção da pesquisa.  

Após vem o capítulo com os fundamentos teóricos metodológicos que iniciei com uma 

reflexão sobre o conceito de agricultura familiar e as correntes teóricas sobre o tema e, 

em seguida, temos os procedimentos básicos para a realização da pesquisa. Finalizamos 

com uma conclusão constituída por uma reflexão sobre tudo o que foi abordado, 

destacando os pontos mais relevantes da pesquisa. 

1.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em evidenciar e discutir os principais aspectos 

na condução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na região do Alto 

Tietê – SP. 

 1.2. Objetivos Específicos 

 Detalhamento das políticas públicas de incentivo a comercialização destinadas 

a agricultura familiar, particularmente o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE; 
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 Relatar o comportamento dos gestores públicos envolvidos na condução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE; 

 Analisar das principais características dos editais de compra de alimentação 

escolar destinados a agricultura familiar; 

 Identificar os vínculos e articulações entre as prefeituras e os agricultores 

familiares, visando a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

na região do Alto Tietê-SP. 

 Relatar como o agricultor familiar entende o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e suas expectativas em relação a sua participação. 
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2. A AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO DO ALTO TIETÊ: MUNICÍPIOS DE 

BIRITIBA-MIRIM, MOGI DAS CRUZES E SUZANO 

Região do Alto Tietê, é a denominação aplicada aos municípios localizados na região da 

nascente do Rio Tietê. São eles: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 

Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano 

(figura 1), totalizando 1,5 milhões de habitantes (IBGE,2012). 

Figura 1: Quadro com o agrupamento de municípios da região do Alto Tietê 

 
Fonte: Escritório regional da CATI, Mogi das Cruzes, 2015. 

 

O Rio Tietê nasce no município de Salesópolis e percorre parte desses municípios antes 

de chegar a Capital, por esse motivo a região recebe essa denominação (Figura 2). 

Justamente por ser uma região banhada pelo Rio Tietê e seus afluentes que seus 

municípios tem boa parte de sua extensão protegida pela Lei de Mananciais (Figura 3). 
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Figura 2: Rio Tietê passando em torno de propriedades agrícolas 

 
Fonte: Google Maps, acesso em 15/04/16. 

 

Figura 3: Área de proteção de mananciais 

 

Fonte: DEPRN / DUSM - Equipe Técnica de Mogi das Cruzes. Disponível em 

www.fundacaofia.com.br/gdusm/apm.htm, acessado em 04/2016 
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A região do Alto Tietê, foi ocupada primeiramente por plantações de café, algodão, cana 

de açúcar e fumo, demonstrando sua potencialidade agrícola. A partir da década de 1920, 

com a chegada de imigrantes japoneses, houve o desenvolvimento da cultura do chá, a 

qual atingiu seu auge no período da Segunda Guerra Mundial (MORAES, J.; 

CARVALHO, J. P.; CARLSTROM FILHO, A., 2005). 

Os migrantes passaram a cultivar batata e repolho, iniciando sua produção de horticultura, 

mantendo uma fase de crescimento até a década de 1980. Com o fim dos subsídios 

agrícolas e aumento das áreas urbanas, mas sobretudo com a quebra das grandes 

cooperativas agrícolas de Cotia e Sul Brasil, a atividade agropecuária nessa região 

apresentou uma relativa estagnação econômica. Entre 1987 a 1992, muito dos agricultores 

que paralisaram suas atividades foram trabalhar temporariamente no Japão e somente 

parte deles retornou à atividade agrícola (MORAES, J.; CARVALHO, J. P.; 

CARLSTROM FILHO, A, 2005) 

Também neste período, com a expansão urbana, as áreas de produção de hortaliças foram 

se deslocando cada vez mais para longe dos grandes centros consumidores e associando-

se ao alto custo de transporte e comercialização, o pequeno produtor foi sendo 

marginalizado e teve seus lucros reduzidos (BRUMER, 1994). 

Mesmo com tantas dificuldades, o Alto Tietê ainda se destaca no cenário agrícola 

nacional, em relação a produção e economicamente, sendo depois de tantas gerações e 

mudanças profundas reconhecida como "cinturão verde" e concentrando uma produção 

significativa de hortifrutigranjeiros do país. Sua participação no mercado agrícola 

estadual e nacional é notória (tabela 1). 

Tabela 1: Produção agrícola e participação em % no mercado estadual e nacional 

 

Fonte: Escritório Regional da CATI, Mogi das Cruzes, 2015. 

Produtos Hortícolas Participação em % 

(São Paulo) 

Participação 

em % (Brasil) 

Alface 48,20% 18,00% 

Agrião 68,20% - 

Hortaliças em geral 

(170 itens) 

45,00% - 

Cogumelos comestíveis 68,40% 55,76% 

Caqui 48,17% 20,22% 

Nêspera 85,18% 40,92% 

Orquídeas 89,56% 78,00% 

Flores 14,50% - 
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A Região do Alto Tietê possui aproximadamente 5.000 unidades produtivas, o que 

corresponde a algo em torno de 8.000 produtores rurais, entre proprietários, arrendatários, 

meeiros, sendo 80% de pequenos e médios produtores e produção bastante diversificada, 

tendo como principais explorações agrícolas a olericultura, fruticultura de clima 

temperado, floricultura e o cultivo de cogumelos comestíveis (CATI, 2013).  

As propriedades, de um modo em geral, são geridas pela família, e atualmente uma 

parcela delas está sendo administrada pela nova geração, com idade média em torno dos 

35 anos. As áreas de produção de hortigranjeiros caracterizam-se por pequenas 

propriedades que vão até 10 hectares, mas que em sua maioria apresentam apenas 2 

hectares (LUPA, 2007/2008). 

Os canais de comercialização são divididos entre varejo e atacado. No mercado atacadista 

se destaca a comercialização para Centrais Estaduais de Abastecimento (CEASAS) e 

atacadistas individuais, no varejo destacam-se o auto-serviço subdividido em grande, 

médio e pequeno varejo, as feiras livres e os sacolões ou varejões (ABDO, R. 2013). 

O mercado de hortaliças dos municípios de Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes e Suzano 

não é diferente, e como todos os setores agropecuários, sofreu com as mudanças nas 

formas de comercialização. A maioria da produção é entregue para intermediários e 

grandes atacadistas, tornando os produtores vulneráveis quanto ao poder de negociação 

(ABDO, R. 2013). 

As políticas públicas de comercialização surgem como uma opção de comercialização 

para a agricultura familiar. O Programa Nacional de Alimentação Escolas (PNAE) é um 

dos principais programas de comercialização. Com um valor fixo estipulado de 

R$20.000,00 anuais por contrato, o programa visa contemplar a agricultura familiar 

nacional. No entanto, estamos falando de um país de grande extensão, com clima, solo e 

cultura variados, assim o mesmo programa é entendido pelos produtores e gestores 

públicos de forma diferentes. 

Para essa pesquisa escolhemos como amostra os municípios de Biritiba-Mirim, Mogi das 

Cruzes e Suzano, por suas características de produção similares, quantidade populacional 

distintas e pelo direcionamento político. 
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 2.1. Biritiba-Mirim: caracterização do município, da produção e das 

propriedades 

Biritiba-Mirim se emancipou de Mogi das Cruzes em 1963. A cidade é cortada 

amplamente por diversos rios, incluindo o Tietê. Apresenta alto grau de cobertura 

florestal constituída sobretudo pela Mata Atlântica.  

O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Biritiba-Mirim (PMDRBB) destaca a 

influência da imigração na agricultura do município, em especial para a presença de 

imigrantes japoneses, vindos a partir de 1929 e que até hoje, atuam no ramo 

hortifrutigranjeiro (PMDRSBB, 2013). 

A população estimada é de 30830 habitantes, sendo que 3875 habitantes estão na zona 

rural. A área total é de 31.672 hectares, com a área urbana de 7.987 hectares e área rural 

de 23.685 hectares o que resulta numa densidade demográfica de 94,65 hab./km2 (IBGE, 

2014).  

Fica localizado a 70 Km de distância da Capital (figura 4) e 89% de sua área total é 

considerada como de preservação de mananciais (Figura 3), (PMDRSBB, 2013). 

Figura 4: Localização de Biritiba Mirim na Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo. Disponível em 

www2.stm.sp.gov.br/ppm/RP_RMSP.html, acessado em 04/2016. 

 

O município faz limite com Guararema ao norte, Salesópolis a leste, Bertioga a sul e Mogi 

das Cruzes a oeste e noroeste. Encaminhando-se para o sul, até o limite territorial, depara-

se com a Serra do Mar, esta é a única região que apresenta alto grau de mata nativa 

(PMDRSBB, 2013). 
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Os primeiros agricultores a se instalarem no município, no fim da década de 40, foram os 

espanhóis que se dedicavam à produção de repolho, batata doce, batata inglesa, abóbora, 

etc. A partir da chegada de agricultores de origem japonesa, já na década de 50 o perfil 

agrícola do município se acentuou. Os agricultores japoneses encontraram aqui todas as 

situações favoráveis para o cultivo de hortaliças, primeiro por causa da localização, pois 

o município fica entre os dois grandes centros consumidores do país (São Paulo e Rio de 

Janeiro) como também um clima ameno e unidade relativa alta, ideal para o cultivo de 

hortaliças. Atualmente, cerca de 50% dos produtores são de origem japonesa 

(PMDRSBB, 2013). 

A área agrícola do município é de 19.473 ha, com módulo fiscal de 5 hectares e por ter 

uma área tão expressiva de preservação de mananciais, 89%, a atividade agrícola se 

mostra fundamental para a geração de empregos, sendo responsável por 36,17% dos 

vínculos empregatícios, gerando um rendimento médio é de 651,45 reais por pessoa. 

Representa para o município 16,02% da arrecadação total. A movimentação financeira 

estimada na agricultura é de R$ 30 milhões/ano (PMDRSBB, 2013). 

Cerca de 15% da população se encontra na zona rural do município, com 565 

propriedades cadastradas sendo que 525 são familiares e destes 450 são produtores de 

hortaliças (tabela 2). No entanto, foram atribuídas apenas 264 DAPs pessoa física e 1 

DAP pessoa jurídica no município. A DAP jurídica pertence à Associação dos Pequenos 

Agricultores Rurais do Casqueiro e Região (MDA, 2015). 

Tabela 2: Estrutura Fundiária no município de Biritiba-Mirim 

Estrato 

(ha) 

UPAs Área total 

 

Nº % ha % 

0 – 10 357 65,39 1.549,70 7,95 

10 – 20 87 15,93 1.314,60 6,75 

20 – 50 47 8,61 1.430,30 7,35 

50 – 100 29 5,31 1.945,60 9,99 

100 – 200 15 2,75 2.208,70 11,34 

200 – 500 5 0,92 1.250,90 6,42 

500 – 1000 3 0,55 2.286,40 11,74 

1000 – 2000 2 0,37 2.933,30 15,06 

2000 - 5000 1 0,18 4.553,50 23,38 

> 5000 - - - - 
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 
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Tabela 3: Valor Bruto da Produção Anual da Agropecuária 

Exploração Produção Anual Unidade Valor da 

produção 

Alface 7.899,70 ton R$ 3.583.441,00 

Agriâo 5.525,40 ton R$ 1.945.585,00 

Couve-Manteiga 1.396,30 ton R$ 572.673,00 

Repolho 2.909,70 ton R$ 560.979,00 

Brócolis 492,20 ton R$ 527.840,00 

Salsa 440,20 ton R$ 469.969,00 

Caqui 5.152 ton R$ 346.447,00 

Silvicultura 103.408 m2 R$ 389.725,00 

Floricultura* 50.000 vasos R$ 630.000,00 
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008/2009) 

A grande maioria das propriedades produz diversas culturas, porém, os principais 

cultivares são a alface e o agrião, tendo no segundo seu diferencial competitivo, pois é o 

maior produtor do Estado de São Paulo (tabela 3). São 340 unidades de produção agrícola 

direcionadas apenas para as hortaliças (PMDRSBB, 2013). 

A fruticultura anteriormente já foi mais variada em espécies, no entanto, hoje à produção 

de caqui e nêspera tornaram-se as principais culturas (PMDRSBB, 2013). 

A avicultura já foi atividade de grande expressão agrícola no município, contudo, devido 

a tantas variações de mercado, diminuiu consideravelmente. Na década de 70 existiam 

100 granjas com um milhão de meio de aves, hoje são apenas 3 granjas com 230.000 

aves. Os pecuaristas trocaram a atividade pela floricultura. A pecuária de leite é pequena 

e inexpressiva, com pouco mais de 100 cabeças de gado e 10 pecuaristas (PMDRSBB, 

2013). 

Biritiba-Mirim possui 15 escolas de ensino fundamental, 3 de ensino médio e 4 creches 

municipais totalizando 2685 matrículas. São servidas, em média 8000 refeições 

diariamente (PMBB, 2016).  

A quantidade de refeições servida diariamente promove uma demanda por alimentos 

considerável, consequentemente o PNAE, em um município agrícola, com agricultura 

familiar evidente proporcionaria aos agricultores uma nova e segura fonte de 

comercialização. 
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2.1.1. Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do Casqueiro e 

Região (Casqueiro) 

A Associação dos Pequenos Agricultores e Produtores Rurais do Casqueiro e Região 

(APAPRCR), ou simplesmente Associação do Casqueiro, é composta por 96 produtores, 

sendo que 34 deles são assentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), em 2006, e recebem assistência diferenciada. Todas as propriedades 

possuem até 5 hectares e são de mão de obra familiar e está localizado ao norte do 

município (PMDRSMC, 2013). 

A Associação está localizada no Bairro do Casqueiro, que fica a 6 km de distância do 

centro de Biritiba-Mirim, próximo a barragem Ponte Nova, ao Sudeste da cidade (Figura 

5), o bairro recebeu esse nome pelas características do solo. Os produtores começaram a 

se instalar na região, a 50 anos atrás, quando uma mineradora de areia abandonou sua 

atividade, deixando para trás uma área devastada e cheia de cascalhos, daí surgiu o nome 

de Casqueiro (PMDRSMC, 2013).  

Sua produção é diversificada, as culturas produzidas no assentamento são: batata-doce, 

mandioca, abobrinha, pepino, alface, cenoura, beterraba, acelga, brócolis, couve e repolho 

(PMDRSMC, 2013). 

Figura 5: Casqueiro 

 
Fonte: Delimitação da área feita pela própria autora utilizando o Google Earth, 2016. 
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A associação possui sede própria, a primeira foi improvisada em uma casa de um dos 

agricultores (figura 6).  

Figura 6: Antiga sede da Associação do Casqueiro. 

 
Fonte: Acervo da Associação do Casqueiro, 2007. 

 

Figura 7: Sede atual da Associação do Casqueiro. 

 
Fonte: Própria autora, 2015. 

 

A atual sede da Associação foi construída em 2012 (figura 7), e está em fase de finalização 

a construção de um galpão de processamento de hortaliças (figura 8). A verba é oriunda 
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do MDA e executada em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). 

Foto 8: Galpão onde será a futura unidade de processamento agrícola 

 
Fonte: Própria autora, 2016. 

 

A Associação do Casqueiro foi escolhida como amostra por ser a única organização 

formada por agricultores familiares no município de Biritiba-Mirim com objetivos de 

comercialização. Ela está formalizada, com documentação regularizada, o que a deixa 

apta a participar de chamadas públicas destinadas a compra de merenda escolar pelo 

PNAE, bem como, em outros programas governamentais. 

2.2. Mogi das Cruzes: caracterização do município, da produção e das 

propriedades 

Mogi das Cruzes está localizado na Região Leste da Região Metropolitana de São Paulo, 

segundo o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Mogi das Cruzes (PMDRSMC) 

o Município fica aproximadamente a 60 km da capital.  

O município possui 721 km² de extensão territorial, sendo que 24.826 hectares é de área 

urbana e 47.284 hectares de área rural (LUPA, 2008/2009). A população estimada em 

2014 segundo dados do IBGE, é de 419.839 habitantes. 

O município tem 49% de sua área compreendida em Área de Proteção de Mananciais 

(APM) e Área de Proteção Ambiental (APA) e fica no compartimento hidrográfico do 

Alto Tietê-Cabeceiras, aproximadamente a 50 quilômetros da nascente do Rio Tietê 
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(figura 3) (PMDRSMC, 2013). 

Alto Mogi das Cruzes é o principal polo econômico e populacional da região do Tietê. 

Sob a visão da logística, o município tem acesso a rodovias importantes, Ayrton Senna, 

Presidente Dutra e Rio Santos. Conta ainda com uma malha ferroviária de transporte de 

passageiros e cargas, que por sua vez, é utilizado pelo parque industrial do município 

(PMDRSMC, 2013).  

O setor de serviços apresenta maior participação na atividade econômica com 52%, 

seguido pela indústria com 36%, cabendo à agropecuária apenas a participação de 1,8% 

no valor adicionado bruto em 2013. (IBGE, 2016). 

Mogi das Cruzes, apresenta área agrícola de 27.323 ha com módulo fiscal de 5 hectares, 

a atividade movimenta R$80,86 milhões de reais por ano e representa 3,24% dos vínculos 

empregatícios do município, com uma renda média por pessoa de R$568,56 e emprega 

20.000 trabalhadores (PMDRSMC, 2013). 

Segundo a CATI possui 1.458 unidades de produção agrícola, com área média de 4 

hectares (tabela 4). 

Tabela 4: Estrutura fundiária do município de Mogi das Cruzes 

Estrato 

(ha) 

UPAs Área total 

 

Nº % ha % 

0 – 10 1.139 70,48 4.969,3 19,06 

10 – 20 259 16,03 3.618,2 13,87 

20 – 50 160 9,9 4.664,6 17,89 

50 – 100 32 1,98 2.298,5 8,81 

100 – 200 12 0,74 1.840,7 7,06 

200 – 500 5 0,3 1.342,6 5,15 

500 – 1000 7 0,43 4.862,3 18,65 

1000 – 

2000 

2 0,12 2.481,0 9,51 

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 

Dessas unidades 321 unidades são destinadas a produção de caqui, 136 unidades de 

nêspera, 122 de cogumelos (2.700 ton/ano), 62 unidades de produção de flores e 860 

dessas unidades destina-se a produção de hortaliças em geral (alface, maçarias, brócolos, 

cenoura, beterraba, repolho, abóbora italiana, couve) (PMDRSMC, 2013). 

O município é responsável por 15% da produção nacional da alface, são produzidas 500 

mil toneladas ao ano em 1596 hectares de produção, sendo que é o maior fornecedor para 
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a cidade de São Paulo (VICENTE, M. C. M.; KULAIF, J. T. R.; FRANCISCO, V. L. F. 

S.,2005).  

Do município de Mogi das Cruzes saem diariamente, em média, 1255 toneladas de 

hortifrutigranjeiros e flores para o abastecimento de cerca de 35,0% do mercado do 

Estado de São Paulo e 5,0% do Estado do Rio de Janeiro (PMDRSMC, 2013). 

Os agricultores comercializam de diversas formas, com as redes atacadistas e varejistas, 

como redes de supermercados, feiras livres, hortifrútis, mercado do produtor e 

intermediários, o restante segue para a unidade paulistana da CEAGESP.  

De 1.458 unidades agrícolas reconhecidas pela CATI/LUPA, o município possui apenas 

440 DAPs pessoa física e apenas uma DAP pessoa Jurídica, que pertence à Cooperativa 

dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (COOPROJUR). A agricultura familiar 

representa cerca de 85% do total de unidades agrícolas, demonstrando a potencialidade 

da agricultura familiar no município (LUPA, 2008/2009). 

Como a política pública de comercialização que está sendo discutida nessa pesquisa é o 

PNAE cabe ressaltar os números de refeições servidas pelo município. Unindo a rede 

municipal de ensino, entidades subvencionadas, escolas da rede SESI, SENAI e das ações 

socioeducativas desenvolvidas pelos órgãos municipais e entidades filantrópicas, são 

atendidas 42.757 crianças e jovens, matriculados em 195 unidades educacionais 

(PMMC). 

2.2.1. Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região 

(COOPROJUR) 

A Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (COOPROJUR) é a única 

cooperativa formalmente legalizada e é composta por 28 cooperados. Surgiu a partir da 

Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (APROJUR) que é composta 

por 300 famílias de produtores e ocupam 600 hectares no distrito de Jundiapeba (Figura 

9).  

No momento está em fase de finalização a formalização de uma nova cooperativa, a 

COOPEVAT que é constituída também por membros da APROJUR.  
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Figura 9: A APROJUR e o mosaico de pequenas propriedades de Jundiapeba 

 
Fonte: Foto da área feita pela própria autora utilizando o Google Earth, 2016. 

 

Essa área e, consequentemente, os agricultores familiares, passaram por um longo 

processo de regularização fundiária. A área foi reconhecida como um assentamento em 

2014, no entanto, a situação de regularização dos produtores rurais ainda está em 

andamento. Essa área começou a ser ocupada há cerca de 50 anos por imigrantes 

nordestinos, sendo que a maioria deles do Estado de Pernambuco (PMDRSMC, 2013). 

A COOPROJUR não possui sede própria, mas utiliza provisoriamente a sede da 

APROJUR para fazer reuniões e as entregas das mercadorias (figura 10). 

As propriedades possuem área média de 2 hectares, neles são produzidas hortaliças em 

geral, mas destaca-se as maçarias e o alface. Somente a COOPROJUR produz 

mensalmente 15 toneladas de hortaliças, com potencial de crescimento. 

A COOPROJUR foi escolhida como amostra por ser a única cooperativa agrícola familiar 

no município, ter documentação regularizada e capacidade produtiva de participar de 

chamadas públicas destinadas a agricultura familiar. Tanto a cooperativa, quanto a 
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associação já fornecem para alguns programas públicos de incentivo a comercialização 

destinados a agricultura familiar. 

Figura 10: Sede provisória da COOPROJUR 

 
Fonte: Própria autora, 2016. 

 

 

 

2.3. Suzano: caracterização do município, da produção e das 

propriedades 

O município de Suzano até o início do século XIX era chamado de Francisco Baruel, o 

nome de um Jesuíta que se instalou na vila com missões religiosas. Em 11 de dezembro 

de 1908 a vila passou a ser chamada oficialmente de Suzano, em homenagem ao 

engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão, em 08 de dezembro de 1948 tornou-se 

autônomo de Mogi das Cruzes (PMS, 2015). 

O município de Suzano situa-se a leste de São Paulo, a 45 quilômetros da capital, sendo 

a Cidade de Suzano, com uma extensão territorial de 205 km², sendo que 73% dessa área 

é de proteção de mananciais (Figura 3) (IBGE, 2014). 

Suzano se destaca na Região Metropolitana de São Paulo por ser um polo industrial, 

sobretudo do setor químico. Tem fácil acesso a rodovias como: Índio Tibiriçá, Rodoanel, 

Ayrton Senna, e Presidente Dutra. Esse potencial produtivo formado por empresas 
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instaladas na região que conduzem o município a ser a 21ª. economia no Estado. As 

principais atividades do município são a indústria de celulose, indústria química e de 

implementos agrícolas (PMDRSS, 2014). 

Em 1.996 o município possuía 180.740 habitantes e, de acordo com o IBGE a população 

estimada em 2.005 foi de 272.452 e em 2.009 atingiu 284.356 habitantes, hoje a 

população é de 304.414 habitantes (IBGE 2011).  

A população urbana corresponde a 96,82% e a população rural corresponde de 3,12% do 

total da população (IBGE, 2014).  

A área de produção agrícola em 1996 era de 11.000 hectares e atualmente são apenas 

1500 hectares já evidenciando problemas graves com a perpetuação da atividade (LUPA, 

2008). 

A produção agrícola no município de Suzano foi ancorada fundamentalmente na colônia 

japonesa existente. Nas décadas de 80 e 90, Suzano era conhecida como a "Cidade das 

Flores", pois tanto produzia quanto exportava flores. A atividade agrícola tomou grande 

impulso com a chegada dos imigrantes japoneses, que ocuparam principalmente as áreas 

de várzeas. Além da expressiva produção de hortaliças, plantas ornamentais e produtos 

de origem animal (PMDRSS, 2015). 

Atualmente são 413 produtores rurais, na sua maioria de ascendência japonesa, com área 

média de 4 hectares, com módulo fiscal de 5 hectares (PMDRSS, 2013) (tabela 5). 

Tabela 5: Estrutura fundiária do município de Mogi das Cruzes 

Estrato 

(ha) 

UPAs Área total 

 

Nº % ha % 

0 – 10 - 28,95 1414,4 - 

10 – 20 - 21,85 1067,6 - 

20 – 50 - 27,05 1320,8 - 

50 – 100 - 6,60 322,7 - 

100 – 200 - 4,35 212,0 - 

200 – 500 - 11,20 547,3 - 

500 – 1000 - - - - 

1000 – 

2000 

- - - - 

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 
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Segundo a CATI 232 unidades de produção agrícola destinam-se à produção de hortaliças 

como alface, almeirão e maçarias. 62 unidades de produção agrícola são destinadas a 

produção de cogumelos. A atividade agrícola representa apenas 1,54% dos vínculos 

empregatícios, com rendimento médio de R$594,74 (PMDRSS, 2008). 

O município possui apenas 128 DAPs físicas e nenhuma DAP pessoa jurídica (MDA, 

2015).  

Em 2002, o valor produzido pela agricultura foi de 0,21 % do PIB municipal (LUPA, 

2008), demonstrando que o setor não é expressivo do ponto de vista dos números da 

economia, porém, envolve mais questões ambientais, de emprego e renda. 

O crescimento populacional e a especulação imobiliária resultaram na quase extinção da 

atividade agrícola familiar no município. A problemática de maior relevância em Suzano 

do ponto de vista da atividade agrícola é o conflito de uso entre o Setor Produtivo, a 

Indústria da Construção Civil e a atividade Mineradora, culminando, com perda de áreas 

agricultáveis agrícolas, uma vez que o déficit habitacional criado ratifica as enormes 

demandas habitacionais. O setor imobiliário se alimenta desta demanda no município já 

que ele possui uma lei de zoneamento frágil (PMDRSS, 2013). 

Atualmente, as propriedades agrícolas concentram-se em três regiões: setor agrícola do 

Guaió, setor agrícola do Tijuco Preto e setor agrícola do Rio Abaixo (PMDRSS, 2013) 

O município que já foi uma potência agrícola hoje tenta sobreviver, um dos meios 

encontrado foi a organização de associações. A Associação dos Produtores Rurais de 

Suzano (APROSUZ) foi criada há 4 anos, é composta por produtores de origem japonesa. 

O município de Suzano possui 83 escolas de ensino fundamental e mais 47 creches, 

totalizando 130 unidades educacionais, com um total de 33 mil alunos, segundo dados da 

própria Prefeitura Municipal de Suzano (PMS, 2015). 

2.3.1. Associação dos Produtores Rurais de Suzano (APROSUZ) 

A Associação dos Produtores Rurais de Suzano (APROSUZ) foi criada com o objetivo 

de fortalecer a agricultura familiar no município, dando visibilidade ao segmento e 

proporcionar maiores possibilidades de comercialização. Ela é composta atualmente de 

24 membros, com propriedades de até 4 hectares. Conta com o apoio do Sindicato Rural 

de Suzano que fornece seu espaço para as reuniões da associação, pois ainda não possuem 

sede própria. 
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A produção é de hortaliças (alface, rúcula, brócolis, cenoura, maçarias em geral). Juntos, 

os cooperados representam uma produção de 6 toneladas de alimentos por mês. A 

produção é convencional, diversificada e intensiva.  

A APROSUZ foi escolhida como amostra por ser regularizada, ter capacidade produtiva 

para participar dos programas públicos de comercialização e ter interesse em usufruir 

desses programas. No entanto, possui dificuldades por ser uma associação e, não uma 

cooperativa, para participação de em determinados programas públicos de incentivo a 

agricultura familiar.  
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3. SITUAÇÃO ATUAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES PERANTE AS 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE 

BIRITIBA-MIRIM, MOGI DAS CRUZES E SUZANO 

Ainda são muitas as dificuldades para que o PNAE possa ser executado de forma ideal, 

muitos produtores familiares ainda enfrentam barreiras para usufruir do programa ou 

mesmo não se interessam em dele participar em função das limitações e exigências a 

cumprir. 

Neste capítulo será descrito o cenário encontrado nos municípios analisados. Foram 

obtidos através de entrevistas com os principais atores envolvidos: agricultores 

familiares, gestores públicos do departamento de alimentação escolar e da secretaria da 

agricultura, movimentos sindicais e profissionais privados ligados ao setor agrícola.  

A intenção é oferecer um panorama de como está sendo executado o programa pelas 

prefeituras e como é a visão dos agricultores familiares perante do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). 

Em municípios com mais de oitocentos mil habitantes, a regulamentação do PNAE 

estabelece que os contratos deverão ser estabelecidos apenas com agrupamentos de 

agricultores com DAP de pessoa jurídica. Na prática, porém as prefeituras com menos 

habitantes também exigem o cumprimento dessa exigência argumentando dificuldades 

logísticas de receber os produtos de uma quantidade grande de pequenos fornecedores e 

também por avaliarem que estes pequenos produtores geralmente não dispõem de 

condições para o processamento e distribuição dos alimentos. 

Na nossa área de pesquisa, encontramos 3 agrupamentos que preenchiam as condições 

expostas, uma cooperativa (COOPROJUR) e duas associações (APAPRCR e 

APROSUZ) (As entrevistas estão transcritas na integra no anexo A). 

 3.1. Associação dos Pequenos Agricultores e Produtores Rurais do 

Casqueiro e Região (APAPRCR) – Biritiba Mirim 

Segundo os relatórios com os valores investidos na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar para o PNAE, fornecidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), desde 2011 até 2014 a prefeitura de Biritiba-

Mirim só se estruturou para atender o percentual mínimo estabelecido pela legislação em 

2014 (tabela 6). 
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Tabela 6: Aquisição em % de alimentos provenientes da agricultura familiar 

ANO Valor repassado a prefeitura 

pelo governo federal (R$) 

Aquisição de alimentos 

provenientes da agri. familiar (%) 

2011 R$417.420,00 0,00% 

2012 R$444.888,00 0,00% 

2013 R$540.480,00 13,16% 

2014 R$484.848,00 32,76% 
Fonte dos dados: http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar, acessado em 11/02/2016 

 

Apesar de em 2014 ter havido um salto nas compras de alimentos da agricultura familiar, 

chegando a 32,76% do total, um detalhe chama a atenção, pois nenhum alimento 

adquirido da agricultura familiar foi proveniente dos agricultores locais. . 

Verificando as últimas chamadas públicas destinadas à compra de alimentos provenientes 

da agricultura familiar, foi possível constatar uma contradição. O edital abre inscrições 

para os produtores que desejam fornecer bolos em porções individuais, doce de banana e 

leite achocolatado em caixinha de 200ml. Contudo o município que é reconhecidamente 

agrícola não produz nenhum dos dois alimentos que seriam a base para a produção desses 

alimentos processados. Esse tipo de compra não é uma exceção, e sim, uma prática 

rotineira. Quando a compra de alimentos para a merenda escolar é proveniente da 

agricultura familiar, parte das vezes a proveniência é de grandes cooperativas de 

alimentos processados, raramente in natura. 

Figura 11: Propriedade agrícola no município de Biritiba-Mirim. 

 
Fonte: Produção da própria autora, 2016. 
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A produção agrícola do município consiste nas hortaliças em geral, que aliás é bem 

diversificada e convencional. Os agricultores familiares que pertencem à Associação do 

Casqueiro produzem alface, couve, cenoura, batata, mandioca, mandioquinha, abobrinha, 

repolho, milho verde, entre outros alimentos conforme a época de produção (figura 11). 

Segundo o Secretário da Educação do município os produtores não conseguem atender 

as exigências de qualidade e logística exigidos no edital e que não abre mão dessas 

exigências pois não quer colocar a segurança alimentar das crianças em risco. Entre essas 

exigências vale destacar a de entregar verduras higienizadas, picadas e embaladas e 

quanto aos legumes que sejam no mínimo descascados e picados, ou de preferência 

enlatados. Ele alega que as escolas não têm infraestrutura para preparar as refeições 

partindo do alimento in natura, sem nenhum beneficiamento. 

Os agricultores da associação confirmam esse direcionamento do edital para a compra de 

alimentos processados e acrescentam mais alguns elementos relacionados ao acesso ao 

edital à falta de interesse da prefeitura em adquirir alimentos da associação e problemas 

na execução dos contratos quando finalmente eles conseguiram participar de uma 

chamada, conforme podemos observar nas entrevistas a seguir:  

Eu tento participar do PNAE desde que começou, mas tenho muitos 

problemas até para acessar o edital. A prefeitura faz o edital e coloca 

atrás da porta para ninguém saber. Falta comprometimento e 

planejamento da prefeitura com o projeto, aí força o produtor a desistir 

com tantos problemas. Se eles cumprissem o contrato seria bom, um 

dinheiro certo! Nós do Casqueiro temos uma produção bem 

diversificada: folhosas, tomate, cebola, batata, cenoura, mandioca, a 

gente teria total condição de fornecer para o município, mas eles não 

têm interesse nenhum em comprar de verdade, ninguém quer ter 

trabalho, nem deixar de comprar de fornecedores antigos, preferem 

comprar tudo processado, ou enlatado. Nós só continuamos tocando a 

produção porque somos teimosos. 

Outro agricultor faz as seguintes observações:  

A prefeitura dificulta ao máximo o acesso ao programa desde a 

divulgação da chamada pública. Quando a gente vai ler o edital não dá 

para fornecer nada, só pedem coisas que a gente não produz. Sem falar 

que quando a gente consegue alguma coisa as pessoas viram as costas, 

é muita burocracia e falta de boa vontade, aqui tudo é industrializado. 

Nós participamos de programas em outros municípios, mas aqui que é 

onde a gente mora não consegue nada. O PNAE é muito bom porque a 

gente pode acumular cidades e assim aumentar a renda, mas as 

exigências sempre são muitas, embalagens, logística e aí a margem de 

lucro cai muito. A gente não tem nem planilha de custos e quantidade 

quanto mais embalagem. Na minha opinião falta alinhamento de ideias, 

união e respeitar o planejamento. O PNAE parecia um sonho, mas a 
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gente até agora está bem acordado. 

Quando o agricultor menciona como um dos problemas, o respeito ao contrato e ao 

planejamento, ele aborda o fato de que em 2009 a Associação do Casqueiro ganhou a 

chamada pública do PNAE para entregar uma série de alimentos que eles produziam, foi 

feito um contrato, mas na prática os pedidos eram de quantidades irrisórias. Os 

agricultores da Associação ficaram desanimados com a situação, como relata outra 

agricultora:  

Eles não cumprem nada, um dia tiveram a capacidade de pedir dois pés 

de alface e um maço de cebolinha, tem cabimento isso? Como esse 

tantão de escolas e de creches só comem dois pés de alface? Não entra 

na minha cabeça! Aí não tem como confiar mais! E o pior é não ter 

explicação nenhuma pra isso! 

Quando a mesma agricultora da associação foi indagada sobre o que significaria participar 

do PNAE no município para ela e para a associação como um todo, a resposta 

surpreendeu, indo além de uma nova possibilidade de renda, ela afirmou: 

É importante porque a gente já entrega pertinho de casa e ganha um 

dinheiro a mais e certo que é importante para o crescimento da 

associação, mas o que a gente queria mesmo é que a gente fosse 

reconhecido pela nossa gente, para nossos filhos sentirem orgulho do 

que fazemos e não querer ir embora. 

Esse comentário evidencia que o PNAE significa muito mais para o produtor do que uma 

nova opção de comercialização. 

O agrônomo responsável pelo escritório da CATI municipal e principal mediador entre 

poder público e agricultores familiares, que já atua no município desde 2002, destaca 

como principal problema a falta de compromisso com as compras por parte dos gestores 

públicos responsáveis pela execução do PNAE e com as dificuldades logísticas, 

destacando a baixa demanda pedida pela prefeitura. 

Os produtores sentiram dificuldades na distribuição dos alimentos, em 

função da pouca mercadoria pedida pelas cozinhas, causando um 

aumento do custo da distribuição. As Escolas não têm estrutura para 

armazenar adequadamente as mercadorias e não conseguem receber 

grandes quantidades de alimentos in natura. Daí a necessidade 

constante de entregas de verduras em pequenas quantidades. Os 

produtores sentiram desmotivados a continuar as entregas. Atualmente 

não tenho conhecimento de produtores do município que estão 

participando do PNAE em Biritiba-Mirim. 

Realmente não há nenhum agricultor familiar participando do PNAE no município. Os 

associados do Casqueiro participam do Programa de Aquisição de Alimentos nos 
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municípios de Mauá e Ribeirão Pires, no qual, entregam em média mensalmente 30% da 

produção total, o restante da produção é comercializado com feirantes e 

intermediários/atravessadores, que não deixa de ser uma opção, porém o valor de venda 

e consequentemente de retorno torna-se muito baixo. 

Proporcionar aos inúmeros agricultores familiares do município a possibilidade da 

participação no PNAE, vai além de atender a legislação. É proporcionar uma nova forma 

de comercialização, o fortalecimento do setor responsável pela maior absorção de mão-

de-obra, a segurança alimentar de centenas de alunos, o aumento da renda dos produtores 

que consequentemente tem o poder de movimentar a economia local e a preservação da 

atividade agrícola no município. 

3.2.  Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região 

(COOPROJUR) - Mogi das Cruzes 

O município de Mogi das Cruzes possui 195 unidades educacionais, são escolas 

municipais, creches, unidades de ensino filantrópicas, unidades subvencionadas 

totalizando 47.757 alunos. São servidos diariamente em média 200.000 refeições (DAE- 

PMMC, 2015). 

Figura 12: cooperados em dia de reunião na sede provisória em Jundiapeba 

 
Fonte: Própria autora, 2016. 

Em 2010, a merenda escolar de Mogi das Cruzes foi considerada pela ONG “Ação Fome 

Zero” como a melhor do Estado de São Paulo. A administração foi premiada pela 
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qualidade das refeições e por oferecer alimentos tradicionalmente mogianos na merenda 

escolar, como o caqui, cogumelo e hortaliças (PMMC, 2015). 

 

Figura 13: Propriedade familiar em Jundiapeba (Aprojur) 

 
Fonte: Foto da autora, 2014 

 

Figura 14: Propriedade familiar em Jundiapeba (Aprojur) 

 
Fonte: Própria autora, 2016. 
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A APROJUR possui 300 associados e entre eles estão em processo de criação várias 

cooperativas. A única formalizada até o momento é a COOPROJUR com 28 cooperados 

(figura 12), a única também que teria condições de atender as chamadas públicas do 

PNAE no município. 

A maioria dos produtores se dedicam a produção de maçaria (salsinha, cebolinha e 

coentro), mas também se produz alface, acelga, repolho e cenoura (figura 13 e 14). 

Temos que destacar a mudança de comportamento do agricultor familiar nessa região, 

pois muitos produtores que dedicavam apenas a produção de maçaria, a partir da criação 

do PAA e do PNAE passaram a diversificar a produção agrícola visando maiores 

possibilidades na participação nos programas públicos de comercialização. 

Os relatórios com os valores investidos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente 

da agricultura familiar para o PNAE, fornecidos FNDE, desde 2011 até 2014 revelam que 

a prefeitura de Mogi das Cruzes vem aumentando a participação da agricultura familiar, 

mas ainda não tinha atingido o patamar mínimo em 2014. (Tabela 7). 

Tabela 7: Aquisição em % de alimentos provenientes da agricultura familiar 

ANO Valor repassado a prefeitura 

pelo governo federal (R$) 

Aquisição de alimentos 

provenientes da agri. familiar (%) 

2011 R$2.420.940,00 0,00% 

2012 R$2.879.388,00 0,00% 

2013 R$3.561.066,00 4,73% 

2014 R$4.573.956,00 19,92% 
Fonte dos dados: http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar, acessado em 11/02/2016. 

Nos anos de 2011 e 2012, nenhum alimento foi adquirido da agricultura familiar, em 2013 

não chegou a 5% do total e em 2014 houve um aumento, mas que não atingiu 20%, bem 

abaixo dos 30% estipulados pela Lei, ou seja, mesmo premiada a prefeitura não consegue 

executar o PNAE como deveria. Também deve-se evidenciar que mesmo quando são 

adquiridos alimentos provenientes da agricultura familiar, geralmente eles não são de 

produtores locais e quando são servidas refeições com alimentos tradicionalmente 

mogianos, como o caqui, cogumelo champignon e as hortaliças, estes são adquiridos de 

grandes empresas. 

Esse comportamento contraditório evidencia que o PNAE não está sendo executado como 

deveria e não está beneficiando os agricultores locais. 

Segundo uma funcionária do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) de Mogi das 

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar
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Cruzes, o ultimo edital, em 2013, voltado para a aquisição de alimentos provenientes da 

agricultura familiar do município e que foi direcionado para a produção agrícola que os 

agricultores mogianos poderiam participar foi inexistente “deserto” (o edital pode ser 

consultado no anexo C). Ela explica a posição do Departamento de Alimentação Escolar 

e da Prefeitura: 

Nós temos muito interesse em comprar da agricultura familiar local, 

mas os produtores não se mostram interessados, não querem ceder de 

forma nenhuma. As cozinhas das escolas não têm infraestrutura para 

preparar as refeições do início ao fim, o alimento precisa ser processado 

ao máximo para facilitar o trabalho das merendeiras. Eu gostaria de 

fornecer uma refeição o mais natural possível, mas hoje não tem como. 

A falta de infraestrutura das cozinhas das escolas tornou-se o maior problema, segundo 

os gestores responsáveis pela execução do PNAE. A necessidade de alimentos 

processados cria algumas dificuldades para os agricultores. Realmente os últimos editais 

foram voltados para a produção agrícola regional, no entanto muitas exigências são feitas 

dificultando a participação do produtor local. 

Para um dos agrônomos da CATI do município, o maior entrave encontrado pelo produtor 

é próprio edital elaborado pela prefeitura de Mogi das Cruzes. Ele avalia que o edital foi 

“deserto” porque nenhum produtor, cooperativa ou associação conseguiria atender a 

tantas exigências.  

A chamada pública por dispensa de licitação Nº 001/2013 (anexo B) para a aquisição de 

gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 

organizações destinadas ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

tinha como objetivo uma compra direcionada de variedades de hortaliças (tabela 8). 

Tabela 8: Relação dos gêneros alimentícios da agricultura familiar da chamada 

pública Nº 001/2013 

iTEM QUANT. ANUAL UNIDADE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS 

01 20.000 Kg Acelga 

02 20.000 Kg Agrião 

03 20.000 Kg Alface lisa 

04 20.000 Kg Alface crespa 

05 20.000 Kg Escarola 

06 20.000 Kg Espinafre 

07 32.000 Kg Repolho 

08 6.000 Kg Cebolinha 

09 6.000 Kg Salsa 

10 20.000 Kg Couve manteiga 
Fonte: Chamada Pública nº 001/2013 
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Esse edital, embora seja direcionado para a agricultura familiar, é um exemplo das 

exigências que tornam inviáveis que os produtores do município participem, pois exige 

que a logística de entrega seja feita pelos produtores ponto a ponto. Nesse edital a 

prefeitura exigia que as hortaliças teriam que ser totalmente processadas, ou seja, 

selecionadas, higienizadas, cortadas e embaladas. 

A COOPROJUR alegou que não teve condições financeiras para investir em uma unidade 

de processamento agrícola, assim, através de negociações entre agentes ligados ao 

Governo Federal, secretaria da educação e agricultura e cooperados essa exigência foi 

descartada. Embora a COOPROJUR seja uma cooperativa e ter que seguir as diretrizes 

para o melhor funcionamento da organização, pode-se perceber que existe uma falta de 

alinhamento de ideias quanto a investir em infraestrutura, não há um consenso em destinar 

verba para construir uma sede, tampouco em uma unidade de processamento agrícola, 

gerando conflitos. 

No entanto, talvez a construção desse centro de processamento não seja mais necessária 

pois em 2015, o Governo Federal liberou através do INCRA R$800.000,00 para a 

construção de uma Unidade de Processamento Agrícola (UPA) ao lado da sede da 

APROJUR que será de uso exclusivo dos associados, a questão é se os cooperados da 

COOPROJUR e de possíveis novas cooperativas que venham a surgir poderão utilizar o 

espaço.  

O processo de construção da UPA ainda está em fase inicial de planejamento, a previsão 

é de que apenas em 2020 o projeto seja concluído. Contudo, a exigência de que o produtor 

deve executar todo o processo logístico continuava. 

A funcionária citada anteriormente relata que as exigências em relação a logística são por 

um motivo estrutural. Segundo ela, o Departamento de Alimentação Escolar (DAE) 

somente faz a logística de alimentos secos, não perecíveis, pois não tem galpão 

refrigerado para armazenar alimentos perecíveis, como frutas, legumes, verduras e carnes. 

Outro integrante da COOPROJUR destaca o fator logístico como proibitivo para a 

participação da cooperativa na concorrência, segundo ele: 

A burocracia para participar é muito grande e quando você consegue 

toda a documentação para nas exigências em relação aos produtos, hoje 

nós não temos como entregar ponto a ponto em Mogi das Cruzes, o 

valor já não é tão atrativo sem ter que fazer a logística, se for fazer a 

logística vamos pagar para trabalhar, são muitas escolas, quase 200 
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pontos, isso não tem cabimento! 

Um dos fundadores da COOPROJUR complementa: 

Fica fácil para a prefeitura pedir tanta coisa e depois falar que a gente 

não tem interesse! Vou falar a verdade, nós produzimos muito bem mas 

vender é um problema principalmente quanto não se tem boa vontade e 

não é o plano de governo do município. Do jeito que eles querem nós 

nunca vamos conseguir! 

Quando os representantes da COOPROJUR foram questionados sobre o porquê participar 

em programas públicos de incentivo a agricultura familiar já que enfrentam tanta 

burocracia que por muitas vezes são intransponíveis, um deles respondeu: 

Nós queremos participar pelo mesmo motivo que nós criamos primeiro 

a APROJUR e agora a COOPROJUR, para eles saberem que a gente 

existe! Que estamos aqui! Que temos nossos direitos! Esse dinheiro não 

faz tanta diferença pra gente, porque graças a Deus não falta comprador, 

mas se existe o Programa é para a gente participar e fazer a diferença 

na nossa cidade, querendo ou não a gente ganha muito mais força para 

negociar outras conquistas. Nós estamos cansados de ficar em segundo, 

terceiro, décimo plano. 

Essa afirmação evidencia de forma contundente que o agricultor quer apenas usufruir do 

que lhe pertence, e acredita que essa ligação com seu próprio município pode lhe propiciar 

maiores benefícios, além de fortalecer o seu grupo e sua atividade perante a sociedade e 

perante o setor público. 

As exigências citadas e apontadas como obstáculo à participação dos produtores 

familiares nos editais colocam uma interrogação a respeito da disposição política das 

prefeituras no apoio a esse setor. Quando um funcionário do setor afirma que as cozinhas 

não dispõem de estrutura para processar alimentos frescos, eles estão retratando uma 

realidade concreta: essas condições realmente não existem.  

Entretanto, a pergunta que se coloca é sobre porque elas não existem. É sabido que a 

maior parte dos produtores familiares não dispõe de estruturas de processamento e de 

logística. Dessa forma, ao decidir em não investir na criação dessas estruturas, o poder 

público efetivamente está apenas “fazendo de conta” que gostaria da participação dos 

produtores familiares. Anote-se o lamento, afirma-se que eles não querem participar e 

fica tudo do mesmo jeito. 

Um funcionário responsável pela articulação entre os produtores familiares e a Secretaria 

da Educação fez, em entrevista, uma reflexão sobre as dificuldades encontradas, sobre o 

papel dos gestores públicos perante o PNAE, sobre os agricultores familiares e por fim 
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sobre o próprio programa:  

O Programa Nacional de alimentação Escolar PNAE, é uma excelente 

oportunidade de venda direta do Agricultor Familiar para o Poder 

Público. Pode ser um grande incentivo para o fortalecimento das 

organizações sociais e funcionar como uma “incubadora” de 

empreendimento coletivo. Para tanto é fundamental a aproximação dos 

gestores públicos com a liderança dos agricultores e instituições de 

apoio como a CATI, o SEBRAE, o MDA e o MDS entre outros, no 

sentido de viabilizar o complexo processo de comercialização 

composto de um grande número de fornecedores para a logística de 

captação e um grande número de pontos de entrega (Escolas) 

distribuídos em mais de setecentos km² de área no município de Mogi 

das Cruzes É uma equação muito complexa de viabilizar, ainda mais 

com o perfil individualista, imediatista e conformista que por vezes 

caracteriza a prática dos agricultores, o que acaba resultando numa 

organização social muito fraca, principalmente na organização com 

foco comercial. Diante do exposto, acredito que dependerá de um 

esforço coletivo, equipe multidisciplinar e muito comprometimento 

para que tenhamos êxito. 

Destaca ainda a dificuldade de organização dos produtores que por suas concepções e 

atuações dificultariam ações coletivas principalmente relacionadas ao que ele denomina 

como “foco comercial” que tem a ver com as inúmeras questões relacionadas às ações da 

cooperativa e mesmo à participação nesse tipo de organização. Destaque-se nesse caso 

que, apesar da APROJUR, que tem lutado sobretudo pela regularização fundiária do agora 

assentamento de Jundiapeba, ter mais de 300 associados, a cooperativa (COOPROJUR) 

tem apenas 28 membros. 

Afora o PAA e o PNAE, os principais meios de comercialização dos agricultores 

familiares no município são estabelecidos com intermediários, feirantes, pequenos 

supermercados e sacolões.  

A COOPROJUR participa do PNAE de Suzano já há três anos seguidos. O município não 

faz exigências de processamento pois investiu anteriormente na instalação de um centro 

de recepção, higienização e embalagem de alimentos, o que facilita atualmente o aspecto 

logístico dos produtores. A cooperativa também fornece para o PAA de Suzano e de 

Mauá, ou seja, possui capacidade produtiva, qualidade e documentação que a torna apta 

para participar do PNAE. 

No início de 2016, houve uma troca no comando da Secretaria da Agricultura de Mogi 

das Cruzes. Uma das primeiras ações do novo secretário foi reiniciar as negociações com 

os produtores familiares com o objetivo de facilitar a participação deles no PNAE através 

da absorção da responsabilidade logística, até que em junho de 2016 foi assinado o 
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primeiro contrato entre prefeitura e agricultores familiares de Mogi das Cruzes 

(COOPROJUR), de fornecimento de alimentos para merenda escolar via PNAE. 

Mesmo assim, embora a assinatura seja uma conquista, ela apenas está ocorrendo ao final 

de dois mandatos, em seu último ano. Em função de tudo o que destacamos, parece 

evidente que o que se coloca como fundamental é a disposição política no sentido de não 

só cumprir as exigências mínimas do PNAE mas fazer com que as verbas direcionadas 

para essas compras possam beneficiar diretamente os agricultores familiares do próprio 

município. 

Em um município com predominância do setor de serviços e com participação importante 

da atividade industrial, a atividade agrícola como um todo sofre do ponto de vista 

administrativo e político por ter pouca relevância direta no PIB do município apesar de 

ser importante em relação ao abastecimento e também na geração de serviços e ocupações 

diretas e indiretas. 

Nesse quadro, a agricultura familiar fica ainda mais comprometida em função de ter que 

sobreviver em área contigua à maior região metropolitana do Brasil e o que isso 

representa em termos do valor da terra e do processo de valorização fundiária relacionado 

à expansão da área edificada. Trata-se ainda de concorrer com grandes produtores e 

intermediários que detém o acesso às grandes redes de varejo e centros atacadistas. 

 3.3. Associação dos Produtores Rurais de Suzano (APROSUZ) 

O município de Suzano anteriormente era conhecido como cidade das flores, do morango, 

hoje é reconhecido como polo industrial. A agricultura familiar que já foi tão expressiva 

hoje agoniza. 

Segundo um membro do Sindicato dos Produtores Rurais de Suzano os principais motivos 

para a extinção da atividade são a especulação imobiliária por causa da expansão urbana, 

o direcionamento dos últimos governantes que priorizam a indústria em detrimento da 

agricultura e a falta de valorização da atividade provocando o êxodo rural. A construção 

do Rodoanel Mário Covas veio a contribuir com esse processo de decadência, acabando 

com 60 propriedades. 

A área de produção agrícola em 1996 era de 11.000 hectares, já em 2013 a área foi 

reduzida para 1500 hectares, expondo a fragilidade em que os agricultores familiares se 

encontram atualmente. 
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São ao todo 417 produtores cadastrados na Secretaria da Agricultura, mas são apenas 128 

DAPs cadastradas, sendo que nenhuma é jurídica. As propriedades são de até 4 hectares 

e predominantemente de agricultores familiares que produzem na sua maioria maçarias, 

alface, cogumelos, cenoura, abobrinha (figura 15 e 16) (CATI, 2016). 

Figura 15: criança se banhando em tanque de irrigação 

 
Fonte: Acervo pessoal do Diretor de Agronegócio do município de Suzano 

 

Figura 16: Foto de sítio produtor de hortaliças 

 
Fonte: Acervo pessoal do Diretor de Agronegócio do município de Suzano 
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O município de Suzano possui 83 escolas de ensino fundamental e mais 47 creches, 

totalizando 130 unidades educacionais, com um total de 37 mil alunos, serve diariamente 

120.000 refeições (PMS, 2015). 

Segundo os relatórios com os valores investidos na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar para o PNAE, fornecidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), desde 2011 até 2014 revelam que a prefeitura de 

Suzano não tem atendido plenamente a legislação (tabela 9). 

Tabela 9: Aquisição em % de alimentos provenientes da agricultura familiar 

ANO Valor repassado a prefeitura 

pelo governo federal (R$) 

Aquisição de alimentos 

provenientes da agri. familiar (%) 

2011 R$4.823.940,00 0,00% 

2012 R$4.821.504,00 52,98% 

2013 R$3.673.838,00 0,00% 

2014 R$4.937.676,00 31,16% 
Fonte: Site http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar, Acesso 11/02/2016 

No ano de 2011, o município não adquiriu nenhum alimento proveniente da agricultura 

familiar, já em 2012 adquiriu 52,98%, ou seja, mais da metade das aquisições de 

alimentos para a merenda escolar era proveniente da agricultura familiar, em 2013 a 

prefeitura voltou a não adquirir nenhum alimento da agricultura familiar e em 2014 

adquiriu 31,16% de alimentos produzidos pela agricultura familiar ultrapassando o 

mínimo estipulado pela Lei.  

O gestor responsável atribui essa disparidade nas compras de ano para ano a falhas nos 

preenchimentos de dados no momento da prestação de contas e alega que nesses quatro 

anos sempre foram adquiridos acima dos 30% estipulados. Segundo ele, os gestores se 

preocupam em facilitar a adesão dos agricultores e favorecer o desenvolvimento 

sustentável da atividade. 

A COOPROJUR fornece uma série de hortaliças para a merenda escolar através do PNAE 

já há quatro anos. De segunda a sexta são entregues uma quantidade de alimentos 

estipulada pela Secretaria de Educação no almoxarifado da prefeitura. 

A Associação dos Produtores Rurais de Suzano (APROSUZ) possui 24 membros, sua 

produção é convencional, predominantemente de folhosas e intensiva, participou da 

concorrência para fornecer alimentos nos dois últimos anos, mas foi desclassificada, a 

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar
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prefeitura alegou falhas na documentação e falta de organização. O Diretor-Presidente do 

Sindicato Rural de Suzano é um dos fundadores da Associação, contesta essa alegação: 

Nós estamos com todos os documentos em dia, aptos a participar de 

qualquer chamada pública, temos uma produção de ótima qualidade, 

padronizada e bem variada, no entanto não estamos dispostos a nos 

submeter a certas exigências, então fomos desclassificados, não vamos 

recorrer, porque sabemos que não há nada de errado. 

Quando o entrevistado se refere a não estarem dispostos a se submeter a certas exigências 

não sabemos exatamente a que se refere. Ele complementa quando questionado sobre se 

seria importante participar do PNAE para os produtores do município: 

Seria uma boa opção para os produtores, é muito mais fácil do ponto de 

vista logístico, e ainda ajudaria na renda mensal de cada família, seria 

ótimo! Por mais que eu tenha ressalvas quanto a isso, quem não quer 

ter um contrato que garanta um dinheiro certo o ano todo?! 

A prefeitura claramente dá preferência a cooperativas, pois facilita no momento da 

prestação de contas. Segundo o Diretor de Agricultura: 

Os produtores quando são organizados em cooperativas facilita a 

compra e a gestão financeira para as prefeituras. O valor do PNAE 

talvez seja atrativo para um agricultor de subsistência no Norte ou 

Nordeste, mas aqui a facilidade de venda é muito grande, o valor do 

PNAE acaba não sendo atrativo para esse agricultor, a não ser que ele 

consiga pegar várias prefeituras. Para que participar, passar por tanta 

burocracia se alguém vai na sua porta comprar sua produção? 

Quando questionado sobre o futuro da associação, em relação a possibilidade de 

transformar a associação em cooperativa, foi contundente: 

Os produtores têm arrepios quando falamos de cooperativas, a 

resistência ainda é muito grande, já organizar os produtores em uma 

associação foi uma dificuldade.  

A organização social ainda é um entrave que parece estar andando lentamente. Para o ex-

Diretor de Agronegócio nas gestões 2004 e 2008, 

a falta de organização dos produtores é um ponto que limita a 

participação nos programas públicos de incentivo, quando há um 

arranjo local todo o resto é facilitado. Se juntarmos a falta de 

organização dos agricultores com a especulação imobiliária o resultado 

é a extinção da atividade no município. 

Atualmente a produção agrícola do município é comercializada principalmente com 

feirantes e atravessadores. 

O município de Suzano tem um cenário diferente dos de Biritiba-Mirim e de Mogi das 

Cruzes. A atividade agrícola mostra-se decadente e quase inexistente. Talvez seja por isso 
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que nos últimos três mandatos, os prefeitos em exercício buscaram promover através de 

ações, criar e facilitar a vida dos agricultores familiares. 

Nitidamente as chamadas públicas buscam priorizar a compra de alimentos para a 

merenda escolar do município de agricultores familiares locais, mesmo assim ainda 

existem burocracias, porém menores e contornáveis, por exemplo o excesso de 

documentação. 

Em contraponto está a especulação imobiliária com seu poder financeiro quase irresistível 

e ações de desapropriação do próprio governo do Estado, como por exemplo o Complexo 

Viário Mario Covas, o Rodoanel, que só em Suzano extinguiu 60 propriedades familiares. 

 3.4. Agricultura familiar, PNAE e administração pública 

Os resultados dessa pesquisa mostram que as dificuldades ainda são grandes, trata-se de 

inúmeros entraves que tornam a execução e adesão ao programa complexo.  

O problema de fundo que motiva todos os outros é de natureza política, ou seja, se é 

decisão do poder público facilitar a vida do produtor familiar. Se for, eles vão fazer 

investimentos para viabilizar. Se não for, essa falta de motivação se espalha pela cadeia 

de execução do programa e o único objetivo passa a ser cumprir a meta de 30% seja lá 

como for. 

Nos três municípios pesquisados, quando os gestores responsáveis foram indagados sobre 

o porquê de uma exigência tão grande de alimentos processados para a merenda escolar 

a resposta foi a mesma: falta de infraestrutura das cozinhas para o processamento dos 

alimentos. Essa falta de infraestrutura tão mencionada e colocada como um dos principais 

problemas que os obrigam a fazer tais exigências em seus editais mostra claramente a 

falta de direcionamento para o segmento, pois se realmente não há infraestrutura isso 

poderia ser facilmente revertido, já que antigamente as refeições servidas nas escolas 

eram feitas seguindo todo o processo natural. 

Existe uma notável falta de informação e comprometimento dos gestores responsáveis 

pela execução do programa. Acredita-se que se os gestores públicos responsáveis pelo 

PNAE soubessem a importância para o agricultor que tem mais uma alternativa 

importante de mercado de se executar o programa e seus reais objetivos e os impactos 

positivos que trariam para o município a dedicação a ele seria diferente. Hoje o vínculo 

da agricultura familiar com o PNAE tornou-se um problema para os gestores públicos 



54 
 

pois pouco se sabe sobre o papel que a agricultura familiar ocupa em seus municípios. 

Para Triches e Froehlich, 2008, essa a falta de compromisso dos gestores públicos 

implicados na operacionalização do programa, em relação ao verdadeiro potencial 

assumido pelo PNAE, que é proporcionar o desenvolvimento local, mostra essa opção 

política que prejudica a eficácia da política pública.  

Assim, se utilizam de argumentos burocráticos como um pretexto e como grandes 

entraves para as aquisições dos alimentos, sem dar a devida importância para um dos 

principais objetivos da lei 11.947, a intenção de contribuir nesse processo de compra, com 

o objetivo da desburocratização e facilidade na aquisição de produtos da agricultura 

familiar e não o contrário, como burocratizar ao máximo os editais, além de não divulga-

los de forma adequada. 

É necessário para a preservação da agricultura familiar o poder público realizar políticas 

públicas mais articuladas entre as entidades governamentais e que os mesmos também 

recebam capacitação em gestão para que o desdobramento de tais estratégias no segmento 

da agricultura familiar, nesse caso, seja realizado com mais vigor. 

O que se nota é que há falta de articulação entre as secretarias dos próprios municípios, 

(Agricultura, Educação e Planejamento), é notável a falta de diálogo entre as mesmas. 

No artigo Alimentando a Cidadania, Surita destaca o resgate de valores que se deve aos 

Agricultores Familiares, 

Apoiar o desenvolvimento local sustentável, incentivando aquisição de 

gêneros alimentícios saudáveis, produzidos localmente e pelos 

agricultores familiares vai além de uma política pública, é o pagamento 

de uma dívida do Estado com a sociedade e principalmente com a 

agricultura familiar que por tantas vezes é marginalizada e 

criminalizada (SURITA, 2004). 

O agricultor familiar, embora, seja prejudicado com tanta burocracia e exigências também 

falha quanto ao seu papel na participação nos programas públicos. Sabe-se que participar 

do PNAE nos municípios de Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes é quase inviável para o 

agricultor familiar local, já em Suzano a participação é facilitada quanto a exigências do 

produto e da entrega, embora a burocracia ainda seja grande.  

Os entraves colocados pelas prefeituras são inúmeros, porém alguns ensejos enfraquecem 

o agricultor até para cobrar mudanças nas ações dos governantes de seus municípios. 

Destaca-se dificuldade de alinhamento das ideias dos associados e cooperados e a falta 
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de conhecimento de técnicas administrativas e de comercialização. 

Esses resultados evidenciam a necessidade de entendimento sobre a filosofia das 

organizações e do fortalecimento organizacional e político do segmento. 

Para participar do PNAE e de outros programas públicos não é obrigatório fazer parte de 

organizações rurais, sejam elas cooperativas ou associações, no entanto, devido a 

demanda e a série de exigências é praticamente inviável, obrigando os agricultores a se 

organizarem. 

O PNAE tem incitado o surgimento de novas organizações, seja para viabilizar o acesso 

ao programa, seja para, a partir desse engajamento, alcançar novos mercados e/ou 

mobilizar recursos políticos e econômicos. Quanto maior o envolvimento de associações, 

cooperativas, organizações não governamentais, entre outros atores sociais, e quanto mais 

elevado o grau de consolidação dessas instituições, mais efetivos são os resultados do 

PNAE (MULLER, 2007). 

Participar do PNAE é a garantia de comercialização que significa o fortalecimento da 

autonomia dos agricultores. Nos municípios analisados o escoamento da produção 

depende quase que inteiramente dos intermediários, evidenciando o grau de dependência 

dos agricultores em relação a eles e isso interfere na autonomia dos produtores. 

Os agricultores familiares geralmente são carentes de um conhecimento e aplicação de 

práticas empresariais e de gestão de negócios, mas eles possuem um interesse real em 

aprender tais técnicas de gestão, em todas as áreas, uma vez que as técnicas de plantio e 

manutenção de suas propriedades eles já praticam com habilidade.  

As associações/cooperativas passam a ter maior conhecimento sobre gestão 

administrativa e mercados, assim como constroem um capital social que lhes concede 

maior reconhecimento social, político e econômico, permitindo o acesso a outros recursos 

fundamentais. 

Organizar-se para fins comerciais mostra-se como a melhor opção de fortalecimento da 

agricultura familiar, faz com que o indivíduo tenha a capacidade de empoderamento de 

sua própria trajetória e não a deixa nas mãos de terceiros. 
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4. O PROCESSO HISTÓRICO E OS FATORES DETERMINANTES PARA A 

SITUAÇÃO ATUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: A IMPORTÂNCIA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SOCIEDADE, O PAPEL DO ESTADO, AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS, A FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL RURAL, O 

FORTALECIMENTO DO SEGMENTO AGRÍCOLA FAMILIAR 

A agricultura familiar brasileira é resultado de um processo histórico complexo e de uma 

série de fatores que determinaram a situação atual desse produtor, tendo como suas 

principais influências acontecimentos políticos, sociais e econômicos, principalmente nas 

últimas décadas. Desde 1950, transformações profundas tornam-se mais evidentes, pois 

foi a partir dessa década que o País passou a receber instalações de indústrias produtoras 

de insumos para a agricultura (máquinas, adubos químicos e agrotóxicos) e o governo 

passou a desenvolver aparatos para incentivar o uso dessas novas tecnologias. Pode-se 

dizer que é a partir desse momento que começa a surgir a “revolução verde” nacional 

(BUAINAIN, A. M. e GUANZIROLI, C. 2008). 

A “revolução verde” foi um movimento mundial que ocorreu entre as décadas de 1960-

1970. Após a segunda guerra mundial grandes fundações privadas como a Fundação Ford 

e a Rockfeller financiavam centros internacionais de pesquisa agrícolas que trabalhavam 

para o desenvolvimento de determinadas culturas como o arroz, milho, trigo e soja 

buscando melhores resultados de produtividade.  

Este processo de modernização agrícola veio com a finalidade de aumentar a produção 

através do desenvolvimento em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas 

no campo que pudessem aumentar a produtividade, ampliando a produção de alimentos, 

tendo como alvo os pequenos produtores, este movimento foi responsável por várias 

mudanças no segmento agropecuário dos países subdesenvolvidos (MAZOYER, M e 

ROUDART, L, 2010). 

Apesar dos bons resultados em termos de produtividade, para o produtor continuar 

produzindo era exigido um capital maior, pois passou a ser necessária a compra de 

sementes de alta produtividade a cada safra acompanhadas do pacote tecnológico que 

caracteriza a Revolução Verde (fertilizantes químicos e agrotóxicos). Problemas 

irreversíveis foram deixados pela implantação do programa (MAZOYER, M e 

ROUDART, L, 2010). 

O sistema de “monocultura” implantados nas áreas agrícolas dos EUA e Europa 

Ocidental, com o patrocínio da FAO a nível mundial, fez com que a expansão desse 
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modelo produtivo fosse amplamente subsidiada em diversos países.  (MAZOYER, M e 

ROUDART, L, 2010). 

No Brasil não foi diferente, pois as décadas de 1960 e 1970 ficaram marcadas por esse 

grande incentivo governamental ao uso dessas tecnologias.  

Em termos institucionais foram criados vários órgãos que visavam oferecer assistência 

aos produtores rurais, por exemplo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) criado 

em 1964, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) criadas em 1973 

(SCHNEIDER, 2005).  

A SNCR ficaria responsável por desenvolver pesquisas relacionadas às novas tecnologias 

e técnicas que viabilizassem o aumento da produção e a EMBRAPA e a EMBRATER 

ficaria responsável por implementar essas melhorias no campo através da divulgação, da 

assistência e extensão rural (SCHNEIDER, 2005). 

Na década de 80, a crise econômica, a alta inflação, problemas com a dívida externa, 

conflitos com o FMI, a recessão da economia e o déficit nas contas externas obrigaram o 

governo federal a reduzir significativamente o crédito rural, provocando problemas 

financeiros aos produtores que passaram a encontrar dificuldades para manter a produção 

(SCHNEIDER, 2005).  

Em 1990, a situação política e econômica do Brasil começou a estabilizar-se, 

proporcionando a criação e execução de ações governamentais de desenvolvimento 

social, entre elas, ações voltadas para o desenvolvimento rural (SCHNEIDER, 2005). 

As transformações também sucederam no comportamento da sociedade, pois os 

movimentos sociais que até então tinham sido abafados pela ditadura voltaram ao cenário 

político (SILVA, 1999). 

É nesta fase que surgem várias organizações da sociedade civil, como exemplos as 

organizações não-governamentais (ONGs), as associações, as cooperativas, entre outras. 

Suas lutas podem ser simbolizadas pelos Gritos da Terra Brasil, liderados pela Contag e, 

no caso da Região Sul, pelas ações e pressões da Frente Sul da Agricultura Familiar 

(SILVA, 1999). 

É também na década de 90 que começa a se debater o desenvolvimento rural atrelando ao 

meio ambiente e a sustentabilidade.  
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Uma das influências para a incorporação da sustentabilidade e meio ambiente a 

agricultura foi a realização da Conferência da ONU para o Meio Ambiente em 1992, na 

cidade do Rio de Janeiro provocou um movimento de mudança sobre as instituições, o 

Estado, os intelectuais e os mediadores políticos (SCHNEIDER, 2005). 

É na década de 90 que se começa a utilizar o termo agricultura familiar, e o segmento se 

firma como categoria política e as discussões passam a ter foco social, econômico e 

produtivo. 

Este reconhecimento está relacionado ao fortalecimento da agricultura familiar que passa 

a ser ligada ao movimento sindical dos trabalhadores rurais de forma mais intensa 

(GUANZIROLI, 2007).  

Segundo Schneider (2010), essa relação estreita entre agricultura familiar e os 

movimentos sindicais tinham objetivos bem definidos: 

As lutas por crédito, por melhoria de preços, por formas de 

comercialização diferenciadas, pela implementação da regulamentação 

constitucional da previdência social rural, por proteção contra a 

desregulamentação e a abertura comercial indiscriminada (promovida 

no âmbito dos acordos do Mercosul), fizeram a CONTAG 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura) aliar-se a 

outros movimentos emergentes, como o Departamento Nacional dos 

Trabalhadores Rurais (DNTR), ligado à CUT, que havia sido criado em 

1988. Daí emergiram formas de mobilização e lutas que produziram 

grande impacto político, tais como as Jornadas Nacionais de Luta, logo 

a seguir transformadas no Grito da Terra Brasil, movimento anual que 

persiste até hoje (SCHNEIDER, 2010). 

Em 1994 um estudo desenvolvido entre pesquisadores e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO), Cooperação de projetos FAO/INCRA, apresentou o 

rural brasileiro com um novo perfil, até então inédito, provocando um enorme impacto 

obrigando uma atenção política maior ao segmento (SCHNEIDER, 2010). 

 O estudo, denominado “O Novo Retrato da Agricultura Familiar: O Brasil Redescoberto” 

foi fundamental pois revelou como realmente a situação em que o agricultor familiar se 

encontrava, quem era independente e quem era assalariado.  

Segundo seus idealizadores, o maior mérito deste trabalho, foi o de demonstrar o enorme 

e pouco conhecido potencial da agricultura familiar brasileira, e a sua importância para a 

economia do País. 
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Com base nesse trabalho, outros estudos viriam a ser desenvolvidos com o objetivo de 

mensurar o tamanho e o papel da agricultura familiar no Brasil, baseados no Censo 

Agropecuário de 1995/96. Estes estudos foram a base para a formulação de políticas 

públicas para agricultura familiar e o desenvolvimento rural, tais como o PRONAF 

(GUANZIROLI, 2001). 

Em 2006 foi estabelecida a delimitação legal do conceito de agricultor familiar, através 

da Lei 11.326 de fundamental importância para a agricultura familiar no Brasil, porque 

estabeleceu a delimitação do conceito de agricultor familiar.  

As políticas públicas implantadas no governo Lula, foram a instituição do programa Fome 

Zero, a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a vinculação da agricultura 

familiar ao PNAE. 

Pode-se concluir que a agricultura familiar, desde as primeiras intervenções do estado 

passou por profundas transformações. Segundo Nunes (2007), a partir do início da 

interferência do estado no processo de modernização agrícola na década de 1960 é 

possível fazer a distinção de quatro períodos: 

1) 1965–1985: modernização conservadora. A agricultura se 

modernizou, mas não alterou sua estrutura fundiária; 2) 1985–1995: 

desmonte das políticas agrícolas e liberalização dos mercados; 3) 1995-

2002: retomada da política de crédito com juros controlados, mas com 

recursos privados; desenvolvimento de mecanismos privados de 

escoamento e estoques da produção; 4) 2003 até agora (2010): 

fortalecimento da política de crédito e retomada de outros mecanismos, 

principalmente dos direcionados à agricultura familiar (seguro agrícola, 

seguro de preços, compras institucionais, assistência técnica 

etc.)(NUNES. S.P., 2007, p. 10). 

Após toda essa transformação, a agricultura familiar se fortalece, conquista espaço, 

enfrenta desafios, mas apesar das dificuldades vem se consolidando perante a sociedade 

como atividade agrícola fundamental. 

4.1 Importância econômica, social e aspectos regionais da agricultura 

familiar no Brasil 

A agricultura familiar brasileira finalmente começa a se consolidar perante a sociedade, 

pois é inegável a sua capacidade de desenvolver as populações rurais e proporcionar às 

populações urbanas uma diversidade dos alimentos e barateamento dos produtos.  
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Gráfico 1: Participação dos estabelecimentos familiares e patronal 

 
Fonte dos dados: Censo Agropecuário de 2006. 

Atualmente a maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem das 

pequenas propriedades. Estimativas apontam que a agricultura familiar nacional é 

responsável por 70% de todo alimento consumido pelo brasileiro. A agricultura familiar 

brasileira é responsável pela produção de 87% da produção nacional de mandioca, 70% 

da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e, na 

pecuária, 60% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves e 30% dos bovinos 

(CONAB, 2014) 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total de propriedades rurais 

do país pertencem a grupos familiares (gráfico 1). São aproximadamente 4,4 milhões de 

unidades produtivas, sendo que a metade delas está na Região Nordeste. 

Gráfico 2: Total da área ocupada por agricultura familiar e patronal 

 
Fonte dos dados: Censo Agropecuário de 2006. 
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Esses estabelecimentos ocupavam apenas 24,3% (ou 80,25 milhões de hectares) da área 

dos estabelecimentos agropecuários brasileiros (gráfico 2). 

Isso revela uma concentração fundiária e uma distribuição desigual de terras no Brasil. 

Se realizarmos uma média do tamanho das propriedades familiares e não familiares, 

teríamos, respectivamente, 18,37 e 309,18 hectares. Ou seja, é um abismo muito grande 

entre as pequenas e as grandes propriedades (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006). 

Outro dado interessante é que dos 80,25 milhões de hectares de área da agricultura 

familiar, 45,0% destinavam-se às pastagens, 28,0% eram compostos de matas, florestas 

ou sistemas agroflorestais e 22% de lavouras (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006). 

De acordo com a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), aproximadamente 13,8 

milhões de pessoas trabalham em estabelecimentos familiares, o que corresponde a 77% 

da população ocupada na agricultura, ou seja, responde no Brasil por quase 8 de cada 10 

empregos no campo (gráfico 3) (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006). 

Gráfico 3: Total de pessoas ocupadas na agricultura familiar e patronal 

 
Fonte dos dados: Censo Agropecuário de 2006. 

A riqueza gerada pela agricultura de base familiar em 2010 foi de 9% do total do PIB 

nacional e nesse mesmo período aproximadamente respondeu por um terço do total das 

cadeias produtivas agropecuárias. O Censo Agropecuário de 2006 apresenta dados mais 

precisos, indicando que a agricultura familiar responde por 37,8% do valor bruto da 

produção agropecuária brasileira (gráfico 4) (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006). 
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Gráfico 4: Total do VBP da Agropecuária Nacional 

  
Fonte dos dados: Censo Agropecuário de 2006. 

A distribuição regional do PIB do agronegócio apresenta uma série de contrastes 

importantes. Segundo o Censo Agropecuário de 2006 o segmento familiar concentra-se 

no Sul do país, sendo também importante no Nordeste e no Sudeste, porém, as 

semelhanças são apenas em relação à presença maciça da agricultura familiar. Se 

analisarmos outras nuances as diferenças se destacam, apresentando-se a agricultura 

familiar com características regionais bem demarcadas. Schineider em sua obra 

“Agricultura Familiar e Teoria Social: a diversidade das formas familiares de produção 

na agricultura” afirma que: 

Assim definido pelo senso comum, o agricultor familiar abarca uma 

diversidade de formas de fazer agricultura que se diferencia segundo 

tipos diferentes de família, o contexto social, a interação com os 

diferentes ecossistemas, sua origem histórica, entre outras. Tomando-

se o Brasil de Norte a Sul, é possível encontrar uma diversidade muito 

grande de produtores familiares, muitos deles obedecendo a 

denominações locais e regionais, como as de colono, sitiante, posseiro, 

morador, ribeirinho, entre outros (SCHNEIDER, 1999). 

Schineider faz essa afirmação pois a disparidade nos números evidencia o contraste entre 

a agricultura familiar praticada nas diferentes regiões brasileiras. 

A agricultura familiar na Região Norte é importante do ponto de vista econômico e de 

geração de emprego, 10% das propriedades rurais pertencem a agricultura familiar e 

ocupam 21% do total da área destinada à agropecuária, os principais produtos da 

agricultura familiar nessa região são mandioca, milho, feijão, banana, café, arroz, leite e 
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bovinos de corte. (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006).  

A agricultura familiar na Região Norte é fortemente marcada pelo ambiente amazônico, 

pelo isolamento, pelas dificuldades de acesso aos mercados e pela falta de apoio do setor 

público (BUAINAIN, A. M. e GUANZIROLI, C. 2008). 

A criação de gado é fundamental na estratégia de acumulação destes produtores. De modo 

geral o gado proporciona um rendimento mais estável e superior à proporcionada pelas 

lavouras de arroz, milho e feijão (INCRA/FAO, 2000). 

A Região Nordeste concentra o maior número de agricultores familiares do país, nela 

contém a metade do total dos estabelecimentos familiares (2.187.295) e 35,3% da área 

total deles. O setor representa 16% do PIB gerado pela agricultura familiar (CENSO 

AGROPECUÁRIO, 2006).  

A região caracteriza-se pela concentração de estabelecimentos familiares em algumas 

áreas geográficas e pelo baixo nível de renda gerado pelas unidades produtivas 

(INCRA/FAO, 2000). 

A produção de alimentos é variada e representativa da diversidade de sistemas de 

produção existentes: feijão, milho, mandioca, arroz, leite, bovinos de corte e aves. 

(INCRA/FAO, 2000). 

Em todo o Nordeste semiárido os sistemas de produção dos agricultores familiares são 

caracterizados pela fragilidade diante das secas que provocam a descapitalização dos 

produtores (BUAINAIN, A. M. e GUANZIROLI, C. 2008). 

As pequenas propriedades familiares do Norte e Nordeste são bem diferentes das do 

restante do País, porque ainda hoje a sua existência é relacionada e proveniente de uma 

agricultura atrasada e de subsistência, que ainda é alimentada pela falta de empregos nos 

grandes centros urbanos (INCRA/FAO, 2000). 

O Centro-Oeste apresenta o menor percentual de agricultores familiares entre as regiões 

brasileiras, cerca de 5% das propriedades rurais, porém, ocupa 12% do total da área de 

produção agropecuária (CENSO AGRPECUÁRIO, 2006). 

É uma região caracterizada pelos grandes latifúndios, pela monocultura, pela adoção das 

culturas de exportação. Podemos destacar a pecuária bovina, tanto a de corte, quanto a 

leiteira e ainda podemos incluir a produção de soja e de milho (INCRA/FAO, 2000). 
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Já na região Sudeste as diferenças entre as pequenas propriedades são mais visíveis, pois 

tratamos de estados populosos, com grande área territorial, além de diferenças climáticas 

consideráveis. Tudo isso faz com que a agricultura familiar seja tão diversificada 

conforme cada região. As propriedades pertencentes a agricultura familiar representam 

16% do total de propriedades rurais da região Sudeste e os mesmos 16% representam a 

área que a atividade ocupa. Sob o ponto de vista econômico a região é responsável por 

24% da agricultura familiar (CENSO AGRPECUÁRIO, 2006). 

A agricultura praticada pelos agricultores familiares do Vale do Jequitinhonha ou do 

Nordeste de Minas Gerais é completamente diferente daquela dos horticultores de 

Campos, ou ainda dos cafeicultores do Espírito Santo e dos sistemas hortícolas e 

frutícolas de algumas regiões do Estado de São Paulo (BUAINAIN, A. M. e 

GUANZIROLI, C. 2008). 

A região Sul possui características bem diferentes da agricultura familiar praticada em 

outras regiões. A agricultura familiar representa 19% das propriedades rurais da região e 

ocupa 16% do total da área ocupada pela agropecuária (CENSO AGRPECUÁRIO, 2006). 

Os produtores apresentam forte vínculo com os mercados de insumos, produtos e 

agroindústrias. A maioria mantém sistemas diversificados, que incluem desde a produção 

e comercialização de suínos, leite, aves, milho, feijão, soja e frutas (MATTEI, 2005). 

Na região Sul do País, ocorre uma intensa integração com a indústria, com o produtor 

trabalhando em parceria com grandes indústrias do agronegócio, assim, o pequeno 

produtor fica menos vulnerável, porém muito mais dependente dessa relação comercial 

(BUAINAIN, A. M. e GUANZIROLI, C. 2008).  

A produção familiar da região Sul, segue esse modelo de forma organizacional, o modelo 

hierárquico com integração vertical. Essa relação pode ser exemplificada pela produção 

avícola, na qual, a grande empresa, no caso frigoríficos, estabelece contratos com as 

unidades de agricultura familiar e se compromete a fornecer a matéria prima e toda a 

assistência técnica necessária para o bom andamento da produção. O agricultor familiar 

em conjunto com sua família entra basicamente com o trabalho, se comprometendo em 

entregar as aves para o abate nas condições exigidas pela empresa (MATTEI, L.2005).  

Essa relação é determinante quanto a liberação de financiamento público, no capítulo “O 

Papel do Estado: os principais programas públicos de incentivo a agricultura familiar” 
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esse tema será aprofundado. 

Assim, refletindo com base nessas informações chegamos à conclusão que a agricultura 

familiar brasileira é extremamente heterogênea entre regiões e até mesmo dentro de cada 

uma delas ficam evidentes as contradições e limitações entre os produtores. De um lado 

temos a agricultura familiar totalmente integrada com o mercado e o capital, que possui 

excelente suporte técnico e financeiro e, de outro está a agricultura familiar que está 

situada abaixo da linha da pobreza, com um perfil de baixa competitividade, devido a 

fatores complexos que incluem a baixa escala de produção, não padronização ou 

diferenciação dos produtos, fraca organização e capacidade gerencial dos produtores, 

falta de conhecimento sobre a demanda do mercado, baixo poder de negociação com 

grandes empresas de agronegócios, acesso limitado ao crédito, baixo nível de 

escolaridade e falta de infraestrutura. 

 4.2 O papel do Estado e as políticas públicas de incentivo a agricultura 

familiar 

A agricultura familiar é sempre lembrada pela sua importância na geração de empregos e 

produção diversificada de alimentos. É inquestionável as relações entre a agricultura 

familiar com o segmento industrial e de serviços. No entanto, para proporcionar uma 

melhor qualidade de vida, renda e de trabalho para a agricultura familiar, é necessário 

sobretudo que o governo esteja focado em protege-los (MAZOYER. C; ROUDART. L, 

2010). 

Quando são instauradas medidas de proteção e incentivo aos pequenos produtores, uma 

consequência é o aumento da renda familiar e o seu poder de compra. A partir do 

momento que há uma preocupação e o esforço para beneficiar o produtor agrícola, 

indiretamente isso irá beneficiar a população como um todo (MAZOYER. C; 

ROUDART. L, 2010).  

Para a implementação das políticas específicas para a agricultura a nível federal, existem 

no Brasil dois ministérios, porém, com objetivos e interesses diferentes. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é responsável pela 

gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e 

pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor.  Embora o MAPA afirme 

que contempla o pequeno, o médio e o grande produtor rural, na realidade havia um 

grande descontentamento com as ações, muitas vezes com medidas apenas voltadas para 
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os grandes produtores em detrimento dos médios e pequenos produtores rurais (MAPA, 

2015). 

Assim, abriu-se espaço para a criação, no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 

o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O MDA se apresenta tendo entre suas 

principais competências a promoção da reforma agrária, do desenvolvimento sustentável 

da agricultura familiar, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos e dos 

povos tradicionais (MDA, 2015).  

A criação do MDA pode ser entendida como uma conquista dos segmentos de produção 

agrícola familiar, já que é um Ministério criado para atender necessidades antes ignoradas 

ou negligenciadas pelo MAPA. 

As circunstâncias políticas que levaram à criação do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário são ligadas à necessidade de se legitimar, como políticas de Estado, as questões 

agrárias e fundiárias, além de responder às demandas da sociedade e dos movimentos 

sociais por políticas de reforma agrária e de desenvolvimento rural sustentável, com 

enfoque na agricultura familiar (SCHNEIDER, 2005) 

Dentro do MDA existe a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) que como sua 

denominação indica é voltada para a agricultura familiar. A Secretaria da Agricultura 

Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário - SAF/MDA, tem por missão 

consolidar o conjunto da agricultura familiar de modo a promover o desenvolvimento 

local (MDA, 2015). 

As ações públicas desenvolvidas pelo MDA têm como objetivo garantir ao segmento 

familiar melhores condições de desenvolvimento econômico e social. Assim, são 

fundamentais o desenvolvimento de políticas voltadas para o segmento familiar de 

crédito, de assistência técnica, de pesquisa e de comercialização, as quais buscam 

incrementar a produtividade do trabalho e, por conseguinte, a sustentabilidade econômica 

desses agricultores.  

Há pouco menos de duas décadas, o poder público começou a direcionar um pouco mais 

de atenção ao segmento agrícola familiar, com uma nova visão e processo assumido pelas 

políticas públicas no desenvolvimento rural, priorizando o local. Até então as políticas 

públicas dirigidas especificamente a agricultura familiar no Brasil eram praticamente 



67 
 

inexistentes. 

Esse cenário de exclusão do agricultor familiar ocorreu, porque as políticas agrícolas até 

então, eram apenas direcionadas a esfera produtiva das commodities de exportação. 

Assim, o segmento da agricultura familiar ficou marginalizado por muito tempo 

(MATTEI, 2001). 

Sabe-se que em teoria os programas de políticas públicas são desenvolvidos para atender 

as necessidades da melhor forma possível, sem deixar espaços e com o mínimo de 

entraves para os favorecidos. No entanto, no momento da execução os problemas no 

percurso mostram-se inevitáveis. Quando falamos sobre a agricultura familiar brasileira 

é impossível generalizar, pois falamos de produtores com cultura, condição social, 

climática, produção agrícola, entre outros, totalmente diversificada, assim as 

necessidades também são diversas.  

É necessário se observar as necessidades específicas de cada região do País, e dentro de 

cada uma delas suas características, potencialidades e dificuldades. Olhar para o local 

para então determinar o que é preciso. 

Campanhola e Graziano da Silva (2000) afirmam que  

o local ganha relevância no processo de desenvolvimento porque é onde 

as pessoas estabelecem relações, onde as instituições públicas e locais 

atuam para regular a sociedade, representando o lugar de encontro das 

relações de mercado e formas de regulação social, que por sua vez 

determinam formas distintas de organização da produção e diferentes 

capacidades inovadoras, tanto para produtos como para processos. 

Nas décadas de 90 e 2000 projetos foram criados para o fortalecimento da agricultura 

familiar visando seu desenvolvimento e respeitando as características regionais. A partir 

da criação do Programa Fome Zero, inicia-se uma ligação inevitável com a produção 

agrícola. (INSTITUTO CIDADANIA, 2001). 

Sabemos que para o êxito das políticas públicas é necessário que haja minimamente um 

conjunto de condições para que as ações consigam alcançar seus objetivos. De outra parte, 

eventuais obstáculos precisam ser superados para que os beneficiários, como os 

agricultores familiares e os alunos da rede pública de ensino, no caso do PNAE, sejam de 

fato favorecidos pelos objetivos da política pública.  

Podemos destacar nesse período algumas das principais conquistas do segmento agrícola 

familiar. O primeiro deles é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
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Familiar (PRONAF), depois vamos abordar o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e finalizar com uma abordagem mais completa do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), que é a política pública que particularmente será destacada 

nesse trabalho. 

4.2.1  O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF): criação, impacto e desafios 

O crédito agrícola é fundamental para os produtores rurais, porém, os recursos públicos 

voltados ao segmento familiar, raramente chegavam aos que realmente necessitavam. O 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi criado em 

1996 a partir da reformulação do Programa de Valorização da Pequena Produção Rural 

(PROVAP) criado em 1994. O PRONAF foi criado sobre a influência do relatório da 

FAO/INCRA de 1995 e como uma resposta do governo à pressão exercida pelos 

movimentos sociais rurais principalmente os ligados ao sindicalismo, que reclamavam a 

falta de crédito para os pequenos proprietários (MULLER, 2007). 

A Secretaria de Agricultura Familiar conceitua o Pronaf em seu portal como um programa 

que:  

financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui 

as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores 

taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do País (MDA, 2015). 

O PRONAF foi a primeira política do governo federal a contemplar uma categoria 

especifica de agricultores. Trata-se de crédito destinado aos agricultores familiares, o qual 

ao longo dos anos tem ampliado sua atuação e expandido sua área de abrangência com a 

criação de novas linhas de credito dentre quais estão o Pronaf custeio, investimento, 

agroindústria, agroecologia, eco, floresta, semiárido, mulher, jovem, custeio e 

comercialização da agroindústria familiar, cota-parte, rural e mais alimentos (MDA, 

2015). 

Para ter acesso aos financiamentos do PRONAF é necessário que o produtor familiar 

tenha  um documento que comprove que ele pertence à agricultura familiar, a Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP) que é o instrumento que identifica os agricultores familiares 

e/ou suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas. Existe a DAP Física que 

é definido para cada unidade familiar que deve ter apenas uma única DAP principal 

válida. Já a DAP Jurídica é baseada na forma associativa de agricultores (MDA, 2015). 
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As diversas ações do PRONAF estão presentes em 5.460 dos 5.563 municípios 

brasileiros. O volume de recursos destinados ao PRONAF no Plano Safra 2014/2015 é de 

R$ 24,1 bilhões, a taxa de juros vai de 1,5% a.a. a 3% a.a. (MDA, 2015). Contudo, como 

já mencionado anteriormente, o perfil da agricultura familiar é diversificado, cada região 

tem características próprias e diferem entre si. Consequentemente, esse perfil 

diversificado influencia a quantidade de contratos e o valor que cada região recebe. 

Os dados sobre os números do montante do crédito rural do PRONAF no ano de 2012 

evidenciou uma disparidade imensa entre as grandes regiões brasileiras (tabela 1): 

Tabela 10: Montante do crédito rural do PRONAF por grandes regiões em 2012. 

Ano Região Montante R$ 

 Norte 979.727.672,02 

 Nordeste 1.993.471.152,62 

2004 Centro-Oeste 575.862.363,41 

 Sudeste  2.006.170.684,87 

 Sul 3.362.360.603,19 

Total  8.917.592.476,11 

Fonte: Anuário Estatístico de Crédito Rural. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. Financiamentos Rurais Concedidos no País. 2012. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/htms/creditorural/2012/rel524.pdf.Acesso em: 01/05/2016. 

Esses dados sobre o programa expõem uma situação contrastante entre as regiões, pois 

há uma forte concentração do montante de recursos no Sul do país. Já a região Sudeste e 

Nordeste aparecem com um montante parecido seguidos pela região norte e pôr fim a 

região Centro-Oeste. 

Embora ainda haja uma notória disparidade de recebimento de recursos entre as grandes 

regiões brasileiras, o PRONAF é considerado um programa eficiente e que beneficia uma 

parcela considerável da agricultura familiar, a relevância do Programa é evidente e seus 

benefícios inegáveis. 

As famílias que conseguem participar do programa de crédito têm a oportunidade de 

investir em todas as áreas da propriedade e assim otimizar sua produção. Os produtores 

passaram a produzir mais e melhor, porém, esbarraram em outra dificuldade, a 

comercialização torna-se um desafio, produzir mais não basta. Em muitos casos os 

produtores acabam entregando o fruto de seu trabalho a atravessadores por valores quase 

sempre abaixo da média, assim, essa fragilidade do segmento familiar exigiu outras ações 
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do Estado, através de políticas públicas complementares para o real desenvolvimento da 

agricultura familiar.  

A partir do PRONAF, um novo olhar para as ações de fortalecimento da agricultura 

familiar começa a surgir, foi criada uma amplitude de programas públicos desenvolvidos 

para abranger diferentes áreas da agricultura brasileira, entre os programas estão os de 

incentivo a comercialização, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

4.2.2. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

A criação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) em 

2003 resultou da junção de dois debates importantes. O primeiro foi centralizado no 

combate à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional da população brasileira, 

sendo o PAA uma das principais ações estruturantes do Programa Fome Zero. 

Já o segundo debate foi dirigido ao reconhecimento da agricultura familiar como 

categoria social pelas políticas governamentais. 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é operacionalizado por meio de distintas 

modalidades em parceria com Estados, Distrito Federal, municípios e a Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2014). 

Essa parceria visa o cumprimento de duas finalidades essenciais do Programa, o incentivo 

à agricultura familiar e a doação de alimentos a pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional (REDESAN, 2010).  

Para atender a essas finalidades atualmente operam-se as ações “Compra Direta” e 

“Formação de Estoques pela Agricultura Familiar”, e para atender os agricultores 

operam-se as modalidades “Incentivo à Produção e ao Consumo do Leite” e “Compra 

com Doação Simultânea”. Na modalidade Compra com Doação Simultânea (CPR-

Doação) a compra é feita pela CONAB através das Associações/Cooperativas e estas 

entregam os produtos diretamente às entidades beneficiadas. As famílias/pessoas que 

receberão as doações devem estar amparadas por programas sociais (CONAB, 2012). 

Para participar do PAA é necessário que os agricultores familiares detenham Declaração 

de Aptidão ao Pronaf, ou seja, DAP Jurídica. O valor por DAP vai de R$4.500, 00 a 

R$8.000,00 anuais, o valor é definido conforme a modalidade (MDA, 2015). 
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De 2003 a 2010, o governo federal investiu um total R$ 3,5 bilhões (Brasil, 2010), valor 

pequeno comparado ao Pronaf (R$ 16 bilhões somente na safra 2011/2012). De qualquer 

forma, esses recursos permitiram que, em média, cerca de 112 mil agricultores familiares 

fossem beneficiados por ano pelo PAA (Brasil, 2010). Considerando os dados do último 

Censo Agropecuário de 2006, de aproximadamente 4,3 milhões de estabelecimentos 

familiares no Brasil, o PAA beneficiaria 2,6% desse total, um número módico pela 

importância que essa política desempenha. 

4.2.3. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): do processo 

histórico até o vínculo estreito com a agricultura familiar 

Com sete décadas de existência, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

passou por inúmeras mudanças. O PNAE, implantado em 1955, se propõe a garantir a 

alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas 

públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público) 

(FNDE, 2007). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é gerenciado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem como objetivo a transferência de recursos 

financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios destinados a preencher, 

parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos (FNDE, 2007).  

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada 

aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino e vai de R$ 0,50 a R$ 

1,00 (FNDE, 2016). 

As Entidades Executoras devem utilizar, obrigatoriamente, no mínimo 70% (setenta por 

cento) dos recursos financeiros destinados ao PNAE na aquisição de produtos básicos. A 

elaboração do cardápio deve ser feita de modo a promover hábitos alimentares saudáveis, 

respeitando-se os hábitos alimentares de cada localidade e sua vocação (FNDE, 2007). 

A Resolução 38 do FNDE de 16 de julho de 2009 determinou que o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) que é regido pela Lei nº 11.947 exigisse que do total dos 

recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta 

por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 
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indígenas e comunidades quilombolas (FNDE, 2013).  

O valor determinado pela SAF é de R$20.000,00 por DAP e o agricultor tem a 

possibilidade de acumular o fornecimento para outras cidades. 

A Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 estabelece que:  

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no 

âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser 

utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. 

§ 1o A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada 

dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam 

compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os 

princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos 

atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas 

normas que regulamentam a matéria (BRASIL, 2009) 

A Resolução determinou também que a aquisição dos gêneros alimentícios pela 

agricultura familiar poderá ser realizada por dispensa de licitação, desde que os preços 

sejam compatíveis com os do mercado local (FNDE, 2013). 

Em 2013, pelo menos 80% dos municípios brasileiros adquiriram produtos da agricultura 

familiar para uso na alimentação escolar.  Mas apenas metade deles atingiu a meta 

prevista na Lei 11947 de 2009 que determina que pelo menos 30% do montante repassado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para compra de merenda 

seja direcionado para os produtores familiares (FNDE, 2013) 

Os autores Walter Belik e Rosa de Souza (2009) afirmam que, 

o PNAE tem a capacidade simultaneamente de levar e potencializar a 

afirmação da identidade, a redução da pobreza e da insegurança 

alimentar no campo, a organização de comunidades, incluindo povos 

indígenas e quilombolas, o incentivo à organização e associação das 

famílias agricultoras e o fortalecimento do tecido social, a dinamização 

das economias locais, a ampliação da oferta de alimentos de qualidade 

e a valorização da produção familiar. 

O PNAE funciona como um importante canal de comercialização, proporcionando ao 

agricultor familiar maior autonomia nas suas escolhas, maior visibilidade social, e 

benefícios em geral quanto a segurança alimentar da população como um todo. Para o 

município, significa a geração de emprego e renda, fortalecendo e diversificando a 

economia local, e valorizando os hábitos alimentares locais. Para o agricultor familiar, 

representa um canal importante de comercialização e geração de renda contínua 
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(SANTOS, 2011). 

4.2.4. Fortalecimento da agricultura familiar e preservação da atividade 

agrícola através da comercialização 

O negligenciamento do pequeno produtor é histórico, como vimos anteriormente apenas 

recentemente ele tem obtido mais atenção e apoio.  

Isso é resultado da herança colonial no país e do processo de modernização da agricultura 

brasileira, os grandes e médios produtores patronais ligados ao setor exportador foram os 

verdadeiros beneficiários dos estímulos governamentais para o meio rural por muito 

tempo (GONÇALVES, J. S.; SOUZA, S. A. M, 2011). 

Os esforços nas últimas duas décadas são evidentes as transformações sofridas em 

determinados setores públicos responsáveis pelo desenvolvimento rural, e sobretudo, pelo 

agricultor familiar.  

O segmento passou a conquistar alguns direitos e caminha para se fortalecer. Sua 

importância para os municípios é evidente, Segundo Santos Junior (2001, p.10),  

a agricultura familiar é a forma preponderante de produção agrícola em 

várias áreas do País. É também condição fundamental para que haja 

sobrevida para a economia de grande parte dos municípios brasileiros 

é, portanto, o principal agente propulsor do desenvolvimento comercial 

e, consequentemente, dos serviços nas pequenas e médias cidades do 

interior do Brasil. Se devidamente apoiada por políticas e ancorada em 

iniciativas locais, pode se transformar no grande potencializador de um 

desenvolvimento descentralizado e voltado para uma perspectiva de 

sustentabilidade (SANTOS, JR. 2001, p. 10) 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o fortalecimento e valorização 

da agricultura familiar depende de um conjunto de fatores, econômico, social, político e 

cultural (MDA, 2015). 

Buainain (2006), destaca um ponto fundamental para o sucesso do empreendimento rural 

familiar, que está no acesso aos mercados que melhor remuneram seus esforços, sejam 

eles mercados tradicionais ou institucionais, daí a importância ainda maior das políticas 

públicas de incentivo. O autor também afirma que o papel de qualquer política agrícola 

de fortalecimento da agricultura familiar, deve ser aumentar as possibilidades para os 

produtores mais pobres, para que esses possam realmente se desenvolver (BAUIANAIN, 

2006). 

Uma das últimas políticas públicas a serem criadas foram as direcionadas a 
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comercialização, pois se viu cada vez maior essa carência do produtor. O agricultor 

familiar se modernizou em vários aspectos, mas a comercialização ainda tem se mostrado 

frágil, assim, a partir dessa necessidade os programas públicos têm sido direcionados para 

oferecer novos canais comerciais aos produtores (BELIK, CHAIM, WIES, 2011). 

 É necessário que os agricultores familiares sejam preparados para competir de forma 

equilibrada, habilita-los para aproveitar as ocasiões de mercado e investir na 

potencialidade da agricultura familiar (NEVES, M. F.; CHADDAD, F. R.; LAZZARINI, 

S. G.2000). 

Kiota 1999, afirma que o principal problema dos agricultores familiares não se encontra 

mais nas técnicas de produção, pelo contrário, os produtores através de órgãos públicos, 

entidades de ensino e pesquisa, empresas privadas de defensivos e fertilizantes ou até 

mesmo ONGs são assessorados plenamente nesse sentido. O maior entrave reside, 

sobretudo, na compreensão do funcionamento dos mercados que impõe articulação com 

os segmentos envolvidos. 

Para o segmento familiar, organizar-se em grupos, como associações e cooperativas tem 

sido uma alternativa para se adequar, organizar e fortalecer perante o mercado. 

4.3. Organização Social: instrumento para o desenvolvimento e 

fortalecimento da agricultura familiar 

Muitos setores produtivos são capazes de reunir-se a fim de defender seus interesses, no 

caso do segmento agrícola familiar a concretização dessa pratica mostra-se como um 

grande desafio. O grande número de unidades pertencentes a agricultura familiar, como 

já mencionado, diverge em termos de tamanho, capital, tecnologia e cultural, além da 

diversidade de sistema e estratégias produtivas, esses fatores tornam diferentes os 

objetivos e interesses individuais (SCHNEIDER, 2005). 

Para essa agricultura familiar desarticulada, que lida o grande capital, a organização social 

através de associações, cooperativas e sindicatos revela-se como alternativa para o 

fortalecimento e permanecia do sistema agrícola familiar (RIBEIRO,2015). 

O conceito de organização social pode ser definido como todo agrupamento de pessoas 

que se estabelecem a partir de elementos compartilhados, ideias em comum, formas 

similares de ver o mundo (RIBEIRO, 2015).  

Dentro de uma organização social os indivíduos podem tomar decisões e fazer escolhas 
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tendo como referência as normas dadas pela estrutura social (RIBEIRO, 2015).  

Quando há uma união entre os objetivos, interesses, ideais, o grupo torna-se mais 

fortalecido, com maior capacidade de articulação e negociação perante seus interesses 

(SENAR, 2006). 

A organização social, sob as mais diversas formas é uma alternativa de promover uma 

agricultura familiar sustentável, valorizando o espaço rural, sua cultura, bem-estar e 

economia. Por meio de organizações coletivas o agricultor familiar pode alcançar a figura 

jurídica para se fortalecer e ser reconhecido pela sociedade. Nas décadas de 60 e 70 os 

agricultores, quando conseguiam se organizar, criavam associações e cooperativas 

seguindo modelos ditados pelos governos, hoje esse comportamento cada vez mais tem 

siso modificado, pois atualmente os produtores já se organizam ao invés de serem 

organizados (SPERRY; MERCOIRET, 2003). 

4.3.1. Formas de organização social: associações, cooperativas e 

sindicatos rurais 

Em um mundo cada vez mais competitivo, a formação de associações é uma alternativa 

para o agricultor familiar se fortalecer e defender seus interesses. O produtor rural 

associa-se para os mais diversos interesses como: festas, eventos e feiras com a temáticas 

sempre associada a produção agrícola de sua comunidade, para reivindicar melhorias ou 

para fins econômicos como: compra de insumos, produção e comercialização de produtos 

(ALMEIDA, 1996). 

A organização social na forma de associação pode facilitar sua participação e o 

reconhecimento pela sociedade. Uma associação possibilita ao produtor rural ser ouvido 

pela sociedade e exigir direitos e melhorias perante o poder público (SENAR, 2006). 

A associações tem grande poder transformador sobre o indivíduo, segundo Putnam: 

“[...] as associações contribuem para a eficácia e estabilidade do 

governo democrático, não só por causa de seus efeitos internos sobre o 

indivíduo, mas também pelos seus efeitos externos sobre a sociedade. 

No âmbito interno, as associações incutem, com seus membros, hábitos 

de cooperação, solidariedade, senso de responsabilidade comum em 

relação a empreendimentos coletivos, bem como espírito público. No 

âmbito externo, a articulação e agregação de interesses são 

intensificadas com uma rede de associações secundárias” (PUTNAM, 

1996). 

Porém, como toda organização que une muitos indivíduos e seus interesses é necessário 
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seguir uma série de requisitos para sua abertura e manutenção, uma das principais é ser 

sem fins econômicos e lucrativos (SENAR, 2006).   

Ricciardi 2000, alerta para alguns desafios, ele acredita que a associação que possui um 

grande número de associados pode encontrar dificuldades no momento de se estabelecer 

os objetivos comuns, a não ser que a comunidade tenha algum interesse urgente e difícil, 

caso contrário ele afirma que não haverá comprometimento.  

Enfim, o agricultor familiar organizando-se através de associações rurais podem obter 

transformações políticas, econômicas e sociais significativas, mas é necessário a 

participação e comprometimento do grupo (RODRIGUES, 2015). 

Outra alternativa que vem ao longo do tempo ganhando força é a formação de 

cooperativas pelos agricultores familiares. Cooperar é uma prática que faz parte da 

história dos seres humanos pois já era feita desde as sociedades mais primitivas chegando 

até as mais modernas porque a humanidade sempre precisou de formas de união para a 

sua própria sobrevivência (KONZEN, G. O.; KHAUSE, E. L., 2002). 

Sob o ponto de vista conceitual pode-se definir cooperação como um ato construído em 

razão dos desejos e necessidades comuns dos seres humanos (OCB, 2015). 

Mudar de participação individual para participação coletiva mostra-se como uma 

alavanca produtiva e comercial a todos os cooperados, colocando-os em melhor condição 

perante as situações comerciais encontradas. Para Graziano (1996),  

[...] a constituição dos circuitos alternativos com fins comerciais que 

englobam os pequenos agricultores, deve ser realizada por dinâmicas 

que assegurem autonomia as organizações sociais e que permite 

estabelecer estratégias equitativas para a construção de um mundo 

melhor: ético, humano, democrático, ambientalmente sustentável, e 

economicamente descentralizado. Estratégias e alternativas construídas 

pela experimentação, pelo processo de conquista e de conhecimento 

técnico e empírico a partir de sua inserção no mercado (GRAZIANO, 

1996). 

As cooperativas, diferente das associações tem uma relação muito estreita com o capital 

empresarial ou empreendedor. É caracterizado pela sua maneira de produção e repartição 

financeira, fazendo com que os responsáveis pela cooperativa sejam capacitados para suas 

responsabilidades afim de obter bons resultados para todos os cooperados (PAGOTTO, 

2005). 

As cooperativas agrícolas estão diretamente relacionadas à ampliação, acumulação e 
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reprodução do capital. Assim, segundo o MAPA, o movimento cooperativista foi 

responsável por um crescimento da economia, produção e produtividade, as cooperativas 

são consideradas como a melhor alternativa para o desenvolvimento socioeconômico 

rural (MAPA, 2015). 

Através dessa força coletiva, através da união, os agricultores familiares reunidos 

cumprem todas as fases da ação produtiva,  

A força do homem isolado é mínima, mas a junção dessas forças 

mínimas gera uma força total maior do que a soma das forças reunidas, 

bastando a simples união delas para diminuir o tempo e aumentar o 

espaço em que se executa a operação (MARX apud CARLI, 2008. p. 

382). 

Segundo a cartilha do SENAR uma das principais características que diferenciam ela das 

associações é que a comercialização é feita pela própria cooperativa, já no caso das 

associações o associado é quem faz a comercialização direta com o comprador (SENAR, 

2006). 

Outra forma de organização social que podemos destacar é o sindicalismo rural e os 

movimentos rurais e seu importante papel nas conquistas adquiridas pelo segmento 

agrícola familiar.  

O reconhecimento dos direitos dos trabalhadores familiares teve início ainda na 

constituição da legislação trabalhista sindical na década de 30, e na década de 40 com a 

Consolidação das Leis Trabalhistas CLT. Nesse período foram reconhecidos o direito a 

sindicalização, salário mínimo, direitos previdenciários, serviços assistenciais prestados 

pelo sindicato (ANTUNES,1990). 

No entanto, a história nos diz que esse reconhecimento dos direitos dos agricultores é 

muito mais recente, foram necessárias muitas lutas para que esses direitos fossem 

estendidos ao meio rural da mesma forma que o urbano (PAOLI, 1993). 

De fato, as primeiras iniciativas concretas para o agricultor ocorreram na década de 1950, 

com a mobilização do homem do campo em busca de formação de identidade, mas só se 

consolidou com a criação dos sindicatos dos trabalhadores rurais no início da década de 

60. Foi nesse período, início dos anos 60 que diversos atores sociais passaram a se 

organizar como: As Ligas Camponeses e a União dos Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas do Brasil (ULTAB), Partido Comunista Brasileiro (PCB), a Igreja Católica e o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MASTER) com o apoio do Partido do 
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Trabalhadores Brasileiro (PTB) (COLETTI, 1998).  

Esses atores foram responsáveis pelas principais reivindicações como reforma agraria, 

direitos dos trabalhadores e formação de sindicatos, foi nessa fase que o sindicalismo 

rural foi legalizado e ganhou força com a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural 

(1963) e o Estatuto da Terra (1964), sob a ideia de promover o direito coletivo e não 

apenas o individual. Porém, esse modelo de sindicalismo ficava sob a tutela do governo 

e suas regras. Em 1963 a partir das FETAGs (Federações Estaduais de Trabalhadores 

Agrícolas) foi criada a CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas) 

(MEDEIROS, 1989). 

Apenas no final da década de 70, as organizações populares passam a ter mais relevância 

com o surgimento dos movimentos populares mais aguerridos, entre eles organizações 

desvinculadas dos sindicatos, movimentos sociais de luta por terra, das mulheres 

trabalhadoras rurais, entre muitos outros. O “novo sindicalismo” passa a ser não-

assistencialista, próximo das bases, reivindicativo, democrático e revolucionário (PAOLI, 

1993). 

Em 1980, surge a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento Sem Terra 

(MST) e o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR). 

(RODRIGUES,2004). 

Ainda na década de 80 é criado o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais 

(CUT-DNTR) e a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São 

Paulo (FERAESP), o MST e o MMTR (RODRIGUES, 2004). 

Todo esse complexo processo sindicalista e dos movimentos sociais proporcionou aos 

agricultores uma série de conquistas como os direitos trabalhistas, conquista da terra, 

reconhecimento como categoria, representação perante o governo, ou seja, um 

fortalecimento da categoria como um todo (RODRIGUES, 2004). 

Em 1990, como todas as transformações na forma de trabalho, tecnológicas, de produção, 

de contratação e principalmente pelo aumento da demanda por alimentos, o meio rural 

mostra-se ainda mais complexo e dividido em interesses de grupos, assim, surge com 

força a categoria dos agricultores familiares em busca de seu reconhecimento como 

categoria produtiva e de maior representatividade perante o governo (SCHMITT, 2005).  

Na década de 90, a CONTAG e a CUT se aproximaram, pois, começa a explodir as 
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reivindicações pela terra, como as invasões de áreas agrícolas improdutivas pelo MST e 

com a realização dos “Gritos da Terra”, que propiciou, por exemplo, a conquista do 

PRONAF (MATTEI, 2005). 

O sindicalismo e os movimentos sociais, mesmo sob uma forte contradição histórica, 

foram importantes meios para tornar o agricultor excluído e desarticulado em um 

indivíduo com voz presente nas decisões governamentais. 

A organização social, sendo ela na forma de associações, cooperativas ou sindicais, 

oferece possibilidades de transformações nas comunidades rurais. São benefícios desde 

os eventos culturais e festas em geral até o maior poder de negociação de seus produtos e 

a representação perante o poder público. 

No entanto, quando falamos de organização social, falamos de um determinado grupo 

que deve estar empenhado e ter os mesmos interesses, partilhando dos mesmos objetivos, 

isso nem sempre é alcançado, pois muitas vezes o agricultor tem escolaridade deficiente, 

baixa articulação, informalidade adquirida. Mas é fato que a organização social ainda 

permanece como a principal opção para superar as exclusões sociais e proporcionar o 

empoderamento e liberação social (RIBEIRO, 2015). 

A organização social no país ainda se mostra muito frágil, principalmente quanto à  

participação e aos objetivos do grupo, nem sendo economicamente atrativo e oferecendo 

oportunidades de trabalho e renda há uma notável rejeição por parte dos produtores 

(ALMEIDA, 1996). 

Segundo Almeida 1996, atualmente o principal fator limitador para a formação e 

manutenção das organizações sociais e que as enfraquecem é a falta de pessoas com 

iniciativa e comprometimento, é comum pensar isoladamente ao invés de coletivamente 

e continua afirmando que quanto maior o envolvimento de associações, cooperativas, 

organizações não governamentais, entre outros atores sociais, e quanto mais elevado o 

grau de consolidação dessas instituições, mais efetivos são os resultados (ALMEIDA, 

1996).  

Podemos concluir que com a organização social que possui princípios, alinhamento de 

ideias e comprometimento vem apenas para trazer benefícios aos agricultores 

contribuindo para sua autonomia, flexibilidade comercial e consequentemente para seu 

fortalecimento. 
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5.  FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Esse capítulo se inicia a partir de uma reflexão sobre as minhas escolhas preliminares de 

correntes de pensamento (5.1), abordando as diversas denominações destinadas ao 

pequeno produtor, um tema que ainda é muito debatido e que não há um consenso, mas 

se faz importante no contexto da minha pesquisa, mesmo que brevemente. 

E o capítulo segue com uma descrição dos procedimentos adotados para o 

desenvolvimento da pesquisa (5.2). 

 5.1. Reflexões acerca da denominação agricultura familiar 

Uma das primeiras dúvidas que surgiu no desenvolvimento desta pesquisa, foi quanto a 

denominação e conceituação do termo utilizado para descrever o pequeno produtor rural, 

assim foi necessário um aprofundamento na história recente da agricultura para entender 

e definir o termo agricultura familiar. 

A produção agrícola familiar por muito tempo foi um tema específico apenas como objeto 

de estudo do meio acadêmico, sendo que a maioria deles apenas se dedicavam a assuntos 

ligados a expansão do capitalismo no meio rural, e o resultado desta expansão 

(SCHNEIDER, 1999). 

É reconhecido pelos pesquisadores as múltiplas formas de produção familiar, no entanto 

não houve preocupação em buscar uma teoria específica para esses produtores, pois era 

consenso entre o meio acadêmico que esse segmento poderia ser explicado sob uma única 

teoria, a do desenvolvimento do capitalismo (CHALITA, 2006).  

As pesquisas tinham como principal objeto de estudo o campesinato, que era conceituado 

como um agrupamento de pessoas de alicerce familiar voltado às atividades agrícolas, 

caracterizado pelo trabalho familiar, por ter a propriedade dos instrumentos de trabalho, 

pela autonomia na gestão da atividade e por ser dono de uma parte ou da totalidade da 

produção (SANDRONI, 1999).  

Nas décadas de 1950 e 1960, a pratica camponesa chegou a ser caracterizada por autores 

como resultado do feudalismo, também como um assalariamento disfarçado, pois se 

analisava levando em conta expansão do capitalismo na agricultura brasileira 

(CHALITA, 2006).  
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Nas décadas de 1970 e 1980 a noção de pequena produção agrícola passou a ser 

evidenciada, sobretudo a partir de iniciativa do Estado de associar os pequenos produtores 

ao processo de desenvolvimento do capitalismo na agricultura. Daí a ideia de pequeno 

produtor como a sofrer uma transformação, enfraquecendo o conceito de camponês mais 

politizado, pois começou a ganhar um caráter mais operacional, porque até então, o 

produtor que hoje é conhecido majoritariamente por agricultor familiar era reconhecido 

como pequeno produtor, produtor de subsistência ou produtor de baixa renda (CHALITA, 

2006). 

Ainda hoje, não existe uma definição definitiva sobre o conceito de agricultura familiar, 

ainda é difícil distinguir agricultor familiar e camponês quando levamos em consideração 

termos históricos.  

Para alguns estudiosos, o termo agricultura familiar, reflete uma tentativa política de 

negar o poder desse segmento.  

Nesse sentido, alegam que aceitar a expressão de agricultor familiar e não mais de 

camponês teria sido apenas uma estratégia política enfraquecendo a identidade política e 

ideológica desse segmento que persiste (LIMA; FIGUEIREDO, 2006). 

Estudiosos da agricultura e do mundo rural acabam optando por abordagens teóricas 

diferentes, alguns destacam as facetas econômicas, com objetivo de entender de que 

forma as unidades familiares lidam com a terra, trabalho e capital, para assim discutir o 

significado econômico e a contribuição produtiva que as formas familiares proporciona 

para a sociedade. Contudo, também há quem coloque em segundo plano as questões 

econômicas e faça uma abordagem destacando dos aspectos culturais, políticos e 

identitários que caracterizam esses grupos e indivíduos (SCHNEIDER, 2005). 

Porém, a conceituação relativa à agricultura familiar abrange uma diversidade de formas 

de fazer agricultura e deixa em aberto várias formas de entende-la e consequentemente 

de não reconhecer o conceito (SCHNEIDER, 1999). 

Wanderley (2003) argumenta, que apesar de uma nova denominação e discussão sobre a 

adoção desse conceito, o agricultor familiar não é uma figura nova na sociedade, pois ele 

acredita que não é possível romper com seu passado camponês. Nas palavras do autor, os 

agricultores familiares carregam sua tradição de trabalhar em família, pelas formas de 

produzir e pelo modo de vida que leva, contudo teve que adaptar-se às condições 
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modernas de produzir e de viver em uma sociedade moderna e em transformação.  

Abramovay (1992) afirma que a atividade da agricultura familiar evidencia o surgimento 

do agricultor familiar moderno, demonstrando que seu modo de vida é diferente da levada 

pelo camponês. Segundo o autor, essa nova forma de produção é o espelho de uma 

sociedade capitalista que ele tenta se adaptar, o obrigando a ser totalmente integrado com 

o mercado, a adaptar-se a avanços técnicos e buscar se adequar as políticas 

governamentais. Toda essa transformação faz com que seu modo de vida vire uma 

profissão. 

Oliveira (2007) vai além, pois sob sua ótica trata ainda o pequeno produtor como 

camponês e aborda sua relação com o capitalismo. Segundo ele, o camponês sob o modo 

de produção capitalista difere do servo ou do escravo. Esse camponês é hoje um produtor 

de mercadorias especializado e com capacidade produtiva, é produto do capitalismo, mas 

tem autonomia e afirma que esse comportamento é natural, pois é um processo de 

desenvolvimento da própria produção camponesa pelo capital (OLIVEIRA, 2007).  

Acredita-se que com o aumento da produtividade do trabalho camponês, esse processo 

procura, de um lado, continuar a reduzir os preços dos produtos agrícolas e, de outro lado, 

aumentar a massa geral da produção de alimentos sem com isso ter que remunerar esse 

produtor com um lucro médio nos moldes capitalistas (OLIVEIRA, 2007). 

Mançano (2007) aborda a temática sob uma ótica diferente: fala sobre a conflitualidade 

dos paradigmas agrários em questão o que o leva a considerar que o agricultor familiar e 

camponês são diferentes. 

Para Mançano (2007), a partir da implantação do novo modelo de desenvolvimento 

econômico da agropecuária, a industrialização e a mecanização da produção no campo 

tem modificando as relações de produção, incitando as lutas de classes, provocando 

resistências das organizações camponesas com inúmeras iniciativas como as marchas e 

mobilizações, as ocupações de terras e de prédios públicos, gerando repercussões sociais 

e políticas. Discutir os termos conceituais é apenas iniciar um debate sobre um setor 

extremamente complexo, diz o autor. 

Schneider (1999), traz para essa discussão conceitual mais um componente, os notáveis 

interesses políticos, sendo necessário que os pesquisadores sejam capazes de distinguir 

entre o que é propriamente uma construção política com sentido ideológico, daquilo que 
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é um sinal da existência de um novo segmento. A denominação agricultura familiar se 

firmou como uma categoria política, sendo em seguida aceita por alguns estudiosos e por 

formuladores de políticas, o que lhe confere atualmente legitimidade.  

Para o autor, essas mudanças conceituais foram transformadoras, influenciaram as 

discussões específicas sobre o tema do desenvolvimento rural, desdobrando-se em 

políticas governamentais direcionadas para o segmento, como a reforma agraria, crédito, 

e políticas públicas. 

A partir de todo esse movimento o termo passou a ser utilizado no fim do século XX e 

foi adotado por organismos internacionais como a FAO (Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação), ONU (Organização das Nações Unidas), Banco 

Mundial entre outros, colocando o pequeno produtor rural em novo patamar, pois com o 

aceite dessa denominação por instituições como essas coloca a agricultura familiar em 

posição institucional (ANJOS, 2001).  

Apesar de todo esse debate conflituoso que segue por diversas correntes teóricas, como 

foi possível perceber, não se encontrou o consenso. Porém, sob a visão do poder público, 

o termo agricultura familiar é considerado totalmente legitimo e foi adotado prontamente. 

Para ser mais específica, a agricultura familiar tem que atender alguns pré-requisitos, 

reduzindo-se a classificar o pequeno produtor rural (ANJOS, 2001). Segundo a Lei 

12.326, de 24 de julho de 2006, para o produtor ser considerado familiar ele deve 

apresentar as seguintes características: a área do estabelecimento rural não pode exceder 

quatro módulos fiscais; a mão de obra utilizada nas atividades econômicas desenvolvidas 

é predominantemente da própria família; a renda familiar predominantemente originada 

das atividades vinculadas ao próprio estabelecimento e o estabelecimento dirigido pela 

família. 

Os principais autores da atualidade sobre o assunto nos oferecem uma diversidade de 

teorias, seus principais conflitos teóricos e debates sobre a influência que esse conceito 

exerce nos dias de hoje. A discussão é complexa e foi descrita de forma breve, apenas 

para contextualizar minhas intenções. No entanto, nesse trabalho utilizei a denominação 

agricultura familiar, pois quando relacionado com os demais assuntos é o utilizado. 
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5.2. Procedimentos de pesquisa 

O Programa de Mudança Social e Participação Política (PROMUSPP) tem como 

principal foco formar pesquisadores competentes afim de analisar as transformações nas 

sociedades como um todo sob uma ótica interdisciplinar. A interdisciplinaridade pode ser 

entendida como uma conversa entre as disciplinas em sua identidade teórica e 

metodológica (RAYNAUT, 2011). 

Essa ótica permite aos pesquisadores a opção de seguir novas linhas de trabalho, de 

reflexão e de técnicas metodológicas. 

Seguindo a opção da interdisciplinaridade é possível respeitar o direcionamento 

metodológico e prático da pesquisa, adquirindo uma postura científica e ao mesmo tempo 

epistemológica, abrindo os horizontes cognitivos e de interpretação do ser humano, afim 

de chegar a uma pesquisa sólida. Respaldada pela visão interdisciplinar do Programa, essa 

pesquisa empírica se fortalece, pois, além de ficar mais elaborada não perde a sua 

validade.  Segundo Alberto Oliva,  

As ciências empíricas estudam fenômenos direta ou indiretamente 

observáveis abordando-os por meio de métodos quantitativos ou 

qualitativos. Em suas explicações, os ingredientes teóricos e os 

empíricos estão em completa interação. A despeito de as técnicas 

inferenciais que empregam serem predominantemente indutivas, 

estatísticas e probabilísticas, tais ciências podem recorrer, ao menos de 

modo complementar, às dedutivas, porém não há pesquisa de qualidade 

sem dar atenção aos aspectos lógico-formais (OLIVA, 2003). 

Seguindo essa linha de pensamento, esta pesquisa trata-se de um estudo de campo, tendo 

caráter de pesquisa descritiva e qualitativa. 

Qualitativa pois, descreve o problema, busca entender e classificar os processos vividos 

pelo grupo analisado, afim de contribuir para a mudança, possibilitando o entendimento 

das diferenças peculiaridades dos indivíduos (DIEHL, 2004) 

A pesquisa iniciou-se através de uma pesquisa documental e bibliográfica profunda, Gil 

2002 descreve a finalidade da pesquisa documental e bibliográfica: 

Pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, 

sendo que sua principal vantagem da pesquisa está no fato de permitir 

ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Seu objetivo é 

colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e se 

registrou a respeito do tema de pesquisa. Tais vantagens revelam o 
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compromisso da qualidade da pesquisa. Assim, além de permitir o 

levantamento das pesquisas referentes ao tema estudado, a pesquisa 

bibliográfica permite ainda o aprofundamento teórico que norteia a 

pesquisa (GIL, 2002, p.44) 

Para uma formação de fundamentação teórica consistente nos temas: conceito e 

importância socioeconômica, contexto histórico relacionado a agricultura familiar, 

políticas públicas, organização social e aprofundamento na literatura já existente sobre a 

região estudada. 

Também foram utilizados como ferramenta dados estatísticos provenientes de censos ou 

trabalhos disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério 

da Educação (MEC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Escolar (FNDE); 

A região do Alto Tietê já é conhecida parcialmente pela pesquisadora, assim, a amostra 

foi escolhida já com um conhecimento prévio sobre o perfil do município e dos 

agricultores. Foram definidos os municípios de Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes e 

Suzano, os três municípios são vizinhos, com características diferentes e histórico 

agrícola. Biritiba-Mirim é um pequeno município em número de habitantes, mas que tem 

grande número de agricultores familiares em uma extensa área agrícola. Mogi das Cruzes 

atualmente é um município que tem sua atividade econômica voltada para a indústria e 

para os serviços, porém a atividade agrícola ainda se destaca e também conta com 

agricultura familiar evidente. Suzano já foi um município agrícola de expressão, porém, 

hoje resistem apenas poucos produtores, a maioria deles pertencem a agricultura familiar. 

Após a definição dos municípios que seriam analisados, foi feito um mapeamento para 

definir quem seria o público alvo. Em Biritiba-Mirim foi escolhido a Associação dos 

Produtores Rurais do Casqueiro e Região, em Mogi das Cruzes foi escolhida a Associação 

dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (APROJUR) e a Cooperativa dos 

Produtores Rurais de Jundiapeba (COOPROJUR) e em Suzano a Associação dos 

Produtores Rurais de Suzano (APROSUZ). 

As informações sobre o cenário atual da compra de alimentos provenientes da agricultura 

familiar desses municípios foram obtidas através de entrevistas, assim foi enfatizada a 

importância da abordagem e conteúdo de cada uma levando em consideração as 

diferenças socioculturais entre os entrevistados. 
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A entrevista é parte fundamental para se chegar aos resultados esperados, pois é através 

das respostas obtidas que esse trabalho será baseado, para isso foram adotadas 

determinadas etapas de preparação. Lakatos descreve os cuidados que o entrevistador 

deve ter: 

A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da 

pesquisa que requer tempo e exige alguns cuidados, entre eles 

destacam-se: o planejamento da entrevista, que deve ter em vista o 

objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, que deve ser alguém 

que tenha familiaridade com o tema pesquisado; a oportunidade da 

entrevista, ou seja, a disponibilidade do entrevistado em fornecer a 

entrevista que deverá ser marcada com antecedência para que o 

pesquisador se assegure de que será recebido; as condições favoráveis 

que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e 

de sua identidade e, por fim, a preparação específica que consiste em 

organizar o roteiro ou formulário com as questões importantes 

(LAKATOS, 1996). 

Em cada município foram entrevistados, representantes das associações e cooperativas 

agrícolas do segmento familiar selecionadas, representantes das secretarias de agricultura, 

representantes dos Departamentos de Alimentação Escolar e atores externos, envolvidos 

direta ou indiretamente com os agricultores e com a prefeituras, como ONGs e Sindicatos. 

As perguntas foram abertas, apenas para direcionar ao assunto, para obter o maior número 

de informações e não limitar o entrevistado, visando sua disposição de relatar a situação 

(questionário no anexo C). 

Visando uma fala espontânea e natural não é indicado fazer uma pergunta direta e 

fechada, mas sim fazer com que o pesquisado relembre das situações, para isso o 

pesquisador pode fazer algumas perguntas para o pesquisado para reativar sua memória 

(BOURDIEU, 1999). 

Ao final foi feita uma compilação e preparação dos materiais coletados e produzidos, 

seguindo por uma descrição, e finalizando com uma interpretação, reflexão dos resultado 

e conclusão final. 

A fundamentação teórica, registros, documentos e entrevistas foram coletadas no período 

de fevereiro de 2014 a junho de 2016. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste último capítulo, cabe recuperar os principais eixos que sustentaram este trabalho e 

refletir sobre tudo o que foi exposto. 

Posso afirmar que minha percepção sobre a agricultura familiar se confirmou, acentuando 

minha admiração por este grupo batalhador e que permanece vivo embora tantas 

adversidades. 

O segmento é resultado de inúmeras transformações ocorridas durante sua história. Essa 

pratica por muitos anos foi ignorada, colocada como uma atividade inferior pela 

sociedade, marginalizada, apenas os grandes latifundiários eram privilegiados. Mesmo 

assim, esses agricultores, ao menos uma parte deles se mantiveram no campo, enfrentando 

decisões governamentais que muitas vezes não levavam em conta as reais necessidades 

deste segmento.  

Com os passar dos anos, através de estudos que evidenciaram a importância que a 

agricultura familiar exerce sobre a sociedade que o segmento começou a entrar na direção 

dos olhos dos governantes. 

A atividade que o segmento representa é muito maior do que a garantia de variedade de 

alimentos na mesa da população e vai muito além de diretrizes que determinam se um 

estabelecimento é familiar ou não, estamos falando de características regionais diferentes, 

climas e culturas distintas, assim não deve ser tratada como algo heterogêneo como os 

que formulam as políticas públicas fazem. 

A agricultura familiar significa a segurança alimentar de uma nação, a geração de renda 

para um segmento, de empregos diretos e indiretos, geração de riqueza para o país, 

equilíbrio na divisão populacional. 

As políticas públicas são sempre muito bem-vindas, haja vista que por muito tempo elas 

sequer existiam, ou se existiam não eram suficientes ou efetivas. 

O vínculo do PNAE com a agricultura familiar é sem dúvidas uma conquista para a 

agricultura familiar, em especial a agricultura familiar local favorecendo o 

desenvolvimento do município como um todo. Concluímos que na teoria o PNAE é sim 

um exemplo, porém quando falamos da execução do programa as dificuldades aparecem 
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imediatamente. 

Nesta pesquisa o programa se mostrou por muitas vezes ineficiente na raiz da intenção de 

quem realmente deveria ser beneficiado. 

Uma parte dos representantes das prefeituras responsáveis pela execução do programa 

enxergam a essa exigência de privilegiar os agricultores locais como um problema, pois 

o que alegam é que hoje as escolas não possuem infraestrutura para receber alimentos in 

natura, os alimentos devem ser minimamente processados, características que não são 

comuns aos agricultores familiares, a não ser a algumas grandes cooperativas espalhadas 

pelo país, não é o caso da COOPROJUR, nem tão pouco, da Associação do Casqueiro e 

da APROSUZ. A hipótese que um excesso de exigências por parte das prefeituras 

dificultaria a participação dos agricultores locais no PNAE se confirmou, e se mostrou 

como o maior entrave. 

As exigências feitas pelos gestores públicos aos olhos dos que não conhecem a agricultura 

familiar e as necessidades da agricultura familiar dos municípios analisados podem 

parecer pequenas, no entanto, para o produtor investir em uma unidade de processamento 

agrícola ou no caso de Mogi das Cruzes que até a pouco tempo atrás exigia que o 

agricultor se responsabilizasse pela logística de entrega do produto torna a participação 

no programa inviável. 

Para o agricultor familiar dos municípios analisados participar e usufruir dos benefícios 

que o PNAE promove é necessário um direcionamento político para o segmento afim de 

facilitar a sua participação ou melhor, não colocar mais entreves onde não deve ser 

colocado, como vimos que no caso de Mogi das Cruzes foi essencial para promover a 

participação de sua principal cooperativa agrícola familiar de alimentos. 

Concluímos que o direcionamento político que as prefeituras estabelecem como 

prioridade influencia diretamente na condução das políticas públicas, assim como a 

escolha os gestores responsáveis por cada área. 

Em relação aos agricultores e sua percepção perante o PNAE, uma das hipóteses 

levantadas ainda no projeto apresentado no processo seletivo para ingressar no mestrado 

que consistia na falta de interesse dos agricultores pelo programa por ter o mercado 

consumidor muito próximo aos seus estabelecimentos os tornavam acomodados nessa 

situação, o resultado encontrado foi o contrário, o agricultor além de conhecer muito bem 
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o que é PNAE e como funciona, ele ainda tem muita vontade de participar. Inclusive 

alguns dos agricultores fizeram adaptações em suas propriedades, diversificaram a 

produção agrícola, se organizaram em associações ou cooperativa para se enquadrar nas 

exigências feitas para participar deste programa e de outros. O desejo intenso de participar 

do PNAE e de outros programas de incentivo pelos agricultores entrevistados que são 

porta voz de suas associações e da cooperativa foi surpreendente, pois o que se revelou 

não foi apenas um interesse monetário e sim de ser reconhecido pela população de seus 

próprios municípios.  

Concluímos que para o agricultor familiar participar do PNAE vai além de uma opção a 

mais de comercialização, representa para esse grupo o seu fortalecimento perante a 

sociedade e as instituições públicas. 

Ao final, desse caminho algumas das hipóteses iniciais que já eram dadas como certas 

não se confirmaram, outras que inicialmente se confirmaram ao longo do tempo foram 

alteradas pois trata-se de uma situação que está em constante transformação, trata-se de 

um cenário de comportamento flutuante. As transformações ocorridas foram positivas, 

mostrando o amadurecimento dos agentes públicos envolvidos e da persistência dos 

agricultores. Espera-se que está pesquisa contribua de alguma forma para expor ainda que 

de forma flutuante, como se apresenta a relação da agricultura familiar com as prefeituras 

perante a execução das políticas públicas. O cenário exposto nesta pesquisa não é 

exclusividade dos municípios analisados, se fazendo útil como base para novas pesquisas. 
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ANEXO A 

 

Entrevistas: município de Biritiba-Mirim 

Representante do Departamento de Alimentação Escolar – DAE 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

Eu acho que é um programa bem-intencionado, mas na pratica não é fácil de executar, muito 

menos da forma que eles (Lei) determinam, a realidade é muito distante da ideia deles, mas a 

gente faz o possível para atender o que é determinado. 

Quais os principais pontos positivos e negativos do programa para a prefeitura? 

O principal ponto positivo é o repasse que o governo faz, pois ajuda a prefeitura a fazer as compras 

de merenda melhor, de melhor qualidade, em maior quantidade, isso ajudou muito principalmente 

porque somos um município muito pequeno, que arrecada pouco e toda ajuda é muito bem-vinda. 

Agora os pontos negativos é a obrigatoriedade de adquirir 30% dos alimentos da agricultura 

familiar, nem sempre conseguimos, temos que fazer um esforço grande, a prestação de contas 

também é difícil, por causa da burocracia que o próprio governo federal estabelece. 

A prefeitura atende a legislação que determina que 30% da aquisição de alimentos para a 

alimentação escolar seja proveniente da agricultura familiar? 

Atendemos parcialmente, mas estamos caminhando para atender o total obrigatório. 

Existe dificuldade para atender a legislação? Porque? 

Sim, muita! Os agricultores daqui não produzem nada processado, os produtores não conseguem 

atender as exigências de qualidade e logística exigidos no edital, eu não abro mão dessas 

exigências pois não quero colocar a segurança alimentar das crianças em risco. Outro ponto é que 

as escolas não tem mais infraestrutura para fazer uma refeição do começo até o fim, isso já tem 

muito tempo, as merendeiras também não conseguem fazer uma alimentação completa, não temos 

funcionários e muito menos tempo para fazer uma refeição, não dá para descascar, picar e 

cozinhar uma batata em tão pouco tempo.  

A prefeitura compra alimentos da agricultura familiar local para a alimentação escolar? 

Por enquanto não. Já compramos a um tem atrás, mas não deu muito certo porque os alimentos 

não chegavam no padrão, e como eu já disse as escolas não tem mais como processar um alimento 

do inicio ao fim. Se eles tivessem alimentos minimamente processados nós com certeza 

compraríamos deles, faríamos essa parceria, seria bom para todo mundo, mas nós então nem se 

fala, porque temos que ir longe para encontrar cooperativas que forneçam alimentos pra gente.  

Representantes da Associação do Casqueiro – Ex- Presidente 

Você conhece as políticas públicas de comercialização? Conhece o PNAE? 

Claro que sim, conhecemos muito bem todas elas, tudo o que existe do governo e pode ajudar a 

gente vai atrás. Desde que a lei foi mudada no PNAE nós já ficamos sabendo, já me interessei 

(risos) 

Os associados ou cooperados participam ou já participaram do PNAE? Participam aqui no seu 

município? 

Nós participamos do PNAE e do PAA no município de Mauá e Ribeirão Pires, lá as coisas são 

bem tranquilas. Aqui não participamos, aqui é quase impossível, mas logo que a Lei foi mudada 

nós participamos sim, mas não deu certo. 

Se participam do PNAE, qual a sua experiência? 
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O edital para a compra de alimentos fica sempre escondido (risos) a prefeitura dificulta ao máximo 

o acesso ao programa desde a divulgação da chamada pública. Quando a gente vai ler o edital não 

dá para fornecer nada, só pedem coisas que a gente não produz. Sem falar que quando a gente 

consegue alguma coisa as pessoas viram as costas, é muita burocracia e falta de boa vontade, aqui 

tudo é industrializado, quando a gente fica sabendo que tem chamada pública é pela secretaria da 

agricultura, senão a gente não sabe de nada, mas também não adianta nada porque sempre eles 

pedem alimentos processados, “bolinho recheado, todinho, bolacha” a gente não tem isso aqui, 

nós produzimos batata, mandioquinha, repolho, cenoura, tudo fresquinho, nada enlatado, ou seja, 

nada do que eles pedem neste edital. Isso é assim aqui! Logo aqui que é nossa terra! Em Mauá e 

em Ribeirão não é assim não. 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? Participar do 

PNAE significaria o que para a Associação ou Cooperativa? 

O PNAE é muito bom porque a gente pode acumular cidades e assim aumentar a renda, mas as 

exigências sempre são muitas, embalagens, logística e aí a margem de lucro cai muito. A gente 

não tem nem planilha de custos e quantidade quanto mais embalagem. Na minha opinião falta 

alinhamento de ideias, união e respeitar o planejamento. O PNAE parecia um sonho, mas a gente 

até agora está bem acordado. É importante porque a gente já entrega pertinho de casa e ganha um 

dinheiro a mais e certo que é importante para o crescimento da associação, mas o que a gente 

queria mesmo é que a gente fosse reconhecido pela nossa gente, para nossos filhos sentirem 

orgulho do que fazemos e não querer ir embora. 

Representantes da Associação do Casqueiro – Fundador da Associação 

Você conhece as políticas públicas de comercialização? Conhece o PNAE? 

Conheço sim filha! Já até participei aqui na cidade! Conheço bem esse trem! 

Os associados ou cooperados participam ou já participaram do PNAE? Participam aqui no seu 

município? 

Nós do Casqueiro participamos sim, mas não aqui em Biritiba, participamos lá em Mauá e em 

Ribeirão (Pires) por enquanto, estamos vendo outros municípios. 

Se participam do PNAE, qual a sua experiência? 

Eu tento participar do PNAE desde que começou, mas tenho muitos problemas até para acessar o 

edital. A prefeitura faz o edital e coloca atrás da porta para ninguém saber. Falta 

comprometimento e planejamento da prefeitura com o projeto, aí força o produtor a desistir com 

tantos problemas. Se eles cumprissem o contrato seria bom, um dinheiro certo! Nós do Casqueiro 

temos uma produção bem diversificada: folhosas, tomate, cebola, batata, cenoura, mandioca, a 

gente teria total condição de fornecer para o município, mas eles não têm interesse nenhum em 

comprar de verdade, ninguém quer ter trabalho, nem deixar de comprar de fornecedores antigos, 

preferem comprar tudo processado, ou enlatado. Nós só continuamos tocando a produção porque 

somos teimosos. Eles (Prefeitura) não cumprem nada, um dia tiveram a capacidade de pedir dois 

pés de alface e um maço de cebolinha, tem cabimento isso? Como esse tantão de escolas e de 

creches só comem dois pés de alface? Não entra na minha cabeça! Aí não tem como confiar mais! 

E o pior é não ter explicação nenhuma pra isso! 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? Participar do 

PNAE significaria o que para a Associação ou Cooperativa? 

Significaria que nós somos vistos pela sociedade, ninguém se da conta que a gente é importante 

demais, sem a gente não tem comida na mesa não senhora! Eu queria mesmo que a gente fosse 

mais respeitado, recebesse o valor que a gente merece, respeito e dinheiro né! (risos). Se isso 
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acontecesse meus filhos não iriam querer ficar indo trabalhar na cidade e deixar a terra da gente 

pra trás, eu sou a segunda geração lá no sítio que a gente lutou tanto para ter e agora nenhum dos 

meus cinco filhos quer continuar com a lida. 

Representante da secretaria da agricultura  

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

A ideia do programa é louvável, tinha tudo para dar muito certo, mas nem sempre é como 

queremos, isso entristece a gente que sabe a necessidade desse povo. 

Quais os pontos positivos do PNAE? 

O PNAE veio para ajudar a agricultura familiar local, as exigências são boas, mas deixam brechas 

e as prefeituras aproveitam-se dessas brechas. É um meio de comercialização muito importante 

para essa gente sofrida, que muitas vezes fica na mão de atravessadores. 

Quais os principais entraves para o agricultor familiar participar no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE? 

As brechas na lei que permitem que as prefeituras bulem as exigências é um ponto extremamente 

negativo. As exigências quanto ao processamento acho que é o pior que as prefeituras pedem.  

Qual a conclusão sobre a aplicação do PNAE no município? 

Os produtores sentiram dificuldades na distribuição dos alimentos, em função da pouca 

mercadoria pedida pelas cozinhas, causando um aumento do custo da distribuição. As Escolas 

não têm estrutura para armazenar adequadamente as mercadorias e não conseguem receber 

grandes quantidades de alimentos in natura. Daí a necessidade constante de entregas de verduras 

em pequenas quantidades. Os produtores sentiram desmotivados a continuar as entregas. 

Atualmente não tenho conhecimento de produtores do município que estão participando do PNAE 

em Biritiba-Mirim. 

Entrevistas: município de Mogi das Cruzes 

Representante do Departamento de Alimentação Escolar – DAE 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

É um programa maravilhoso, tirando certos pontos que deveriam ser revistos, mas no geral é 

ótimo!  Nós temos uma merenda premiada e prezamos pela qualidade e quando o governo federal 

passou a direcionar uma verba somente para a merenda foi melhor ainda pois dá uma maior 

liberdade e melhora a qualidade da alimentação fornecida para as crianças que por muitas vezes 

só fazem uma refeição completa na escola, infelizmente ainda existem muitos casos assim. 

Quais os principais pontos positivos e negativos do programa para a prefeitura? 

Acredito que o suporte financeiro repassado pelo governo para a merenda é o melhor ponto, 

porque deixam a gente que é da prefeitura mais tranquilos, já sabemos que uma parte no 

orçamento já está garantida. O ponto negativo, e que está muito difícil de atender, é a obrigação 

de atingir 30% da compra de merenda da agricultura familiar, principalmente no município. Isso 

eles deveriam deixar a cargo das prefeituras, nós sabemos o que é viável ou não. 

A prefeitura atende a legislação que determina que 30% da aquisição de alimentos para a 

alimentação escolar seja proveniente da agricultura familiar? 

Nós estamos perto, atingimos o mínimo que é de 20%, pois a lei nos da essa possibilidade. 

Existe dificuldade para atender a legislação? Porque? 
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Sim, como eu disse, comprar da agricultura familiar local é uma exigência complicada, eles 

deveriam rever isso. Aqui tem muitos agricultores, mas eles não participam das chamadas 

públicas, há uma falta de interesse visível. 

A prefeitura compra alimentos da agricultura familiar local para a alimentação escolar? 

Não, nós temos muito interesse em comprar da agricultura familiar local, mas os produtores não 

se mostram interessados, não querem ceder de forma nenhuma. As cozinhas das escolas não têm 

infraestrutura para preparar as refeições do início ao fim, o alimento precisa ser processado ao 

máximo para facilitar o trabalho das merendeiras. Eu gostaria de fornecer uma refeição o mais 

natural possível, mas hoje não tem como e os agricultores tem que se adequar as nossas exigências 

também. 

Representantes das associações e cooperativas - COOPROJUR 

Você conhece as políticas públicas de comercialização? Conhece o PNAE? 

Nós conhecemos sim! Somos muito bem informados, sempre temos gente nossa na prefeitura 

ligados as secretarias. 

Os associados ou cooperados participam ou já participaram do PNAE? Participam aqui no seu 

município? 

Nós participamos no PNAE e no PAA em Mauá, Suzano e Ribeirão Pires, aqui em Mogi não, por 

vários motivos. 

Se participam do PNAE, qual a sua experiência? 

Em alguns municípios é tranquilo participar, existe boa vontade dos representantes das 

prefeituras, mas aqui que é nossa casa, meu Deus, (risos) é difícil viu moça! A burocracia para 

participar é muito grande e quando você consegue toda a documentação para nas exigências em 

relação aos produtos, hoje nós não temos como entregar ponto a ponto em Mogi das Cruzes, o 

valor já não é tão atrativo sem ter que fazer a logística, se for fazer a logística vamos pagar para 

trabalhar, são muitas escolas, quase 200 pontos, isso não tem cabimento! Fica fácil para a 

prefeitura pedir tanta coisa e depois falar que a gente não tem interesse! Vou falar a verdade, nós 

produzimos muito bem mas vender é um problema principalmente quanto não se tem boa vontade 

e não é o plano de governo do município. Do jeito que eles querem nós nunca vamos conseguir! 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? Participar do 

PNAE significaria o que para a Associação ou Cooperativa? 

Nós queremos participar pelo mesmo motivo que nós criamos primeiro a APROJUR e agora a 

COOPROJUR, para eles saberem que a gente existe! Que estamos aqui! Que temos nossos 

direitos! Esse dinheiro não faz tanta diferença pra gente, porque graças a Deus não falta 

comprador, mas se existe o Programa é para a gente participar e fazer a diferença na nossa cidade, 

querendo ou não a gente ganha muito mais força para negociar outras conquistas. Nós estamos 

cansados de ficar em segundo, terceiro, décimo plano. 

Representante da secretaria da agricultura 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

 

O vinculo da agricultura familiar ao PNAE é um verdadeiro avanço social e econômico para a 

agricultura familiar. É uma opção importante de comercialização para o produtor, e que gera 

riqueza, segurança alimentar e bem estar para a sociedade. 
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Quais os principais pontos positivos do programa? 

 

É um programa que visa beneficiar a agricultura local e isso é muito relevante porque beneficia 

os agricultores da região. 

 

Quais os principais entraves para o agricultor familiar participar no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE? 

 

O maior entrave encontrado pelo produtor é próprio edital elaborado pela prefeitura de Mogi das 

Cruzes. O edital só foi “deserto” porque nenhum produtor, cooperativa ou associação conseguiria 

atender a tantas exigências. 

 

Qual a conclusão sobre a aplicação do PNAE no município? 

 

O Programa Nacional de alimentação Escolar PNAE, é uma excelente oportunidade de venda 

direta do Agricultor Familiar para o Poder Público. Pode ser um grande incentivo para o 

fortalecimento das organizações sociais e funcionar como uma “incubadora” de empreendimento 

coletivo. Para tanto é fundamental a aproximação dos gestores públicos com a liderança dos 

agricultores e instituições de apoio como a CATI, o SEBRAE, o MDA e o MDS entre outros, no 

sentido de viabilizar o complexo processo de comercialização composto de um grande número de 

fornecedores para a logística de captação e um grande número de pontos de entrega (Escolas) 

distribuídos em mais de setecentos km² de área no município de Mogi das Cruzes É uma equação 

muito complexa de viabilizar, ainda mais com o perfil individualista, imediatista e conformista 

que por vezes caracteriza a prática dos agricultores, o que acaba resultando numa organização 

social muito fraca, principalmente na organização com foco comercial. Diante do exposto, 

acredito que dependerá de um esforço coletivo, equipe multidisciplinar e muito comprometimento 

para que tenhamos êxito. 

 

Entrevistas: município de Suzano 

 

Representante dos Departamentos de Alimentação Escolar – DAE 

 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

 

É um programa muito bom, nós temos uma gestão voltada para atender todas as exigências do 

governo federal, temos a consciência da importância desse programa para a agricultura familiar 

local e para a segurança alimentar das nossas crianças. 

 

Quais os principais pontos positivos e negativos do programa para a prefeitura? 

 

Os pontos positivos são a segurança alimentar das crianças e a manutenção da agricultura familiar 

da nossa região. O ponto negativo são as exigências que o próprio governo federal faz pra gente, 

há um excesso de burocracia. 

 

A prefeitura atende a legislação que determina que 30% da aquisição de alimentos para a 

alimentação escolar seja proveniente da agricultura familiar? 

Nós atendemos sim! Houveram alguns erros nos dados do FNDE, mas estão sendo corrigidos, 

pois sempre fizemos tudo certo. 

 

Existe dificuldade para atender a legislação? Porque? 

 

Não temos porque abrimos muitas exceções, aceitamos os alimentos in natura e processamos nas 

escolas ou em um centro de processamento nosso mesmo. Isso ajuda muito! Facilita a participação 

dos produtores que nós sabemos que não tem condições de atender toda uma burocracia de 

documentos e ainda processar os alimentos, isso seria inviável agora. 
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A prefeitura compra alimentos da agricultura familiar local para a alimentação escolar? 

 

Sim, compramos de Mogi das Cruzes, da COOPROJUR, já a alguns anos eles fornecem pra gente. 

 

Representantes das associações e cooperativas - APROSUZ 

 

Você conhece as políticas públicas de comercialização? Conhece o PNAE? 

 

Nós conhecemos e estamos habilitados a participar de qualquer chamada pública de qualquer 

política pública de comercialização, entre elas o PNAE. 

 

Os associados ou cooperados participam ou já participaram do PNAE? Participam aqui no seu 

município? 

 

Ainda não porque a associação ainda é muito nova, ainda não entremos de cabeça nisso, só 

tentamos em Suzano mesmo. 

 

Se participam do PNAE, qual a sua experiência? 

 

Nós tentamos participar nos últimos dois anos, mas fomos desclassificados. Os governantes não 

nos deram a atenção necessária. O direcionamento dos últimos governantes que priorizam a 

indústria em detrimento da agricultura e a falta de valorização da atividade provocando o êxodo 

rural, esses governos entregaram os agricultores a própria sorte ou melhor nas mãos da 

especulação imobiliária. Nós estamos com todos os documentos em dia, aptos a participar de 

qualquer chamada pública, temos uma produção de ótima qualidade, padronizada e bem variada, 

no entanto não estamos dispostos a nos submeter a certas exigências, então fomos 

desclassificados, não vamos recorrer, porque sabemos que não há nada de errado. 

 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? Participar do 

PNAE significaria o que para a Associação ou Cooperativa? 

 

Seria uma boa opção para os produtores, é muito mais fácil do ponto de vista logístico, e ainda 

ajudaria na renda mensal de cada família, seria ótimo! Por mais que eu tenha ressalvas quanto a 

isso, quem não quer ter um contrato que garanta um dinheiro certo o ano todo?! 

 

Representantes das secretarias da agricultura 

 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

 

Eu estou nesta prefeitura a muitos anos, sempre ligado a agricultura, principalmente a familiar. O 

programa veio para auxiliar os agricultores como uma boa opção de comercialização. Aqui em 

Suzano isso significa muito. 

Quais os principais pontos positivos do programa? 

 

Quais os principais entraves para o agricultor familiar participar no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE? 

 

Eu acredito que seja a falta de organização dos produtores e a exigência de prestação de contas 

pelo governo federal. Pelo menos no nosso caso!(risos) A prefeitura claramente dá preferência a 

cooperativas, pois facilita no momento da prestação de contas. Os produtores quando são 

organizados em cooperativas facilita a compra e a gestão financeira para as prefeituras. O valor 

do PNAE talvez seja atrativo para um agricultor de subsistência no Norte ou Nordeste, mas aqui 

a facilidade de venda é muito grande, o valor do PNAE acaba não sendo atrativo para esse 

agricultor, a não ser que ele consiga pegar várias prefeituras. Para que participar, passar por tanta 



103 
 

burocracia se alguém vai na sua porta comprar sua produção? a falta de organização dos 

produtores é um ponto que limita a participação nos programas públicos de incentivo, quando há 

um arranjo local todo o resto é facilitado. Se juntarmos a falta de organização dos agricultores 

com a especulação imobiliária o resultado é a extinção da atividade no município. 

 

Qual a conclusão sobre a aplicação do PNAE no município? 

 

O município consegue aplicar bem o PNAE, na medida do possível e muito melhor que outros 

municípios da região. Eu acredito que tem muito mais o que melhorar, mas estamos em um bom 

caminho. 
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ANEXO B 

EDITAL 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013 

 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013 

PROCESSOS Nº 48.824 E APENSOS 

  

REPARTIÇÃO INTERESSADA:  SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, considerando o disposto no artigo 14 da Lei Federal nº 11.947/09 e no artigo 21 da 

Resolução nº 38 do FNDE - Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, comunica aos 

interessados que se acha aberta a CHAMADA PÚBLICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 001/2013, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas organizações destinados ao atendimento do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, priorizando as propostas de grupos do Município de Mogi das Cruzes e dos 

assentamentos  da  reforma  agrária, das  comunidades  tradicionais  indígenas  e das comunidades 

quilombolas. 

 

Os grupos deverão apresentar a documentação para habilitação e o Projeto de Venda até o 

dia 28 de maio de 2013, às 14 horas, na sala de licitações, no primeiro andar do Prédio sede da 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes situada à Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, 

Centro Cívico, Mogi das Cruzes, São Paulo.  

 

 

1 - DO OBJETO: 

 

 A presente Chamada Pública por Dispensa de Licitação, tem por objeto a aquisição de 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 

FAMILIAR RURAL para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I deste instrumento, a seguir 

resumidas: 
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GÊNEROS PROCESSADOS: 

 
ITEM QUANT. ANUAL UNIDADE DOS PRODUTOS 

01 20.000 KG ACELGA 

02 20.000 KG AGRIÃO 

03 20.000 KG ALFACE LISA 

04 20.000 KG ALFACE CRESPA 

05 20.000 KG ESCAROLA 

06 20.000 KG ESPINAFRE 

07 32.000 KG REPOLHO LISO 

08 6.000 KG CEBOLINHA 

09 6.000 KG SALSA 

10 20.000 KG COUVE MANTEIGA 

 

 
GÊNEROS DIVERSOS: 

 
ITEM QUANT. ANUAL UNIDADE DOS PRODUTOS 

11 400.000 CX SUCO DE LARANJA NATURAL INTEGRAL PASTEURIZADO  

(CAIXA COM 200ML) 
 

* Quantitativo médio anual estimado.  

 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1 - Os fornecedores deverão ser Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, 

ou suas organizações, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP Física e/ou Jurídica, conforme a Lei da Agricultura 

Familiar nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em grupos formais e/ou 

informais. 

 

2.2 - Os grupos deverão apresentar na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, dois 

envelopes devidamente fechados, contendo no ENVELOPE “HABILITAÇÃO”, a 

documentação comprobatória e, no ENVELOPE “PROJETO DE VENDA”, a proposta dos 

preços, sendo que em ambos deverão conter, na parte externa, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 “HABILITAÇÃO” ENVELOPE Nº 02 “PROJETO DE VENDA” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

(razão social/nome, endereço, telefone) 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013  

Envelope - Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

(razão social/nome, endereço, telefone) 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013 

Envelope – Projeto de Venda 
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3 - DO ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 

 

3.1 - Grupo Formal: Entende-se por Grupo Formal a reunião de pessoas em forma de Cooperativa 

ou Associação  

 

O grupo formal deverá apresentar no envelope HABILITAÇÃO, os seguintes documentos: 

  

a) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP jurídica para associações e 

cooperativas; 

c) Prova de regularidade para com o INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do grupo, 

relativa aos tributos mobiliários. Caso o grupo não esteja cadastrado como contribuinte no 

município, deverá apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da 

lei, do não-cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de Mogi das Cruzes. 

e) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 

Comercial no caso de Cooperativas, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

no caso de Associações. Em se tratando de empreendimentos populares, deverá ser 

apresentada cópia do Contrato Social registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas.  

 

3.2 - Grupo Informal: Entende-se por Grupo Informal aquele cadastrado junto à Entidade 

Executora por uma Entidade Articuladora, responsável técnica pela elaboração do Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar. 

 

O grupo informal deverá apresentar no envelope HABILITAÇÃO, os seguintes documentos: 

  

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 

b) Cópia da DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante; 

 

c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar (Anexo V) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade 

Articuladora e assinado por todos os Agricultores Familiares participantes; 

 

d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.  

 

4 - DO ENVELOPE Nº 2 – PROJETO DE VENDA 

 

4.1 - Os grupos deverão apresentar no envelope nº 2, numa única via, o PROJETO DE VENDA, 

que deverá ser elaborado de acordo com o Modelo apresentado no ANEXO III. 

 

5 - DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

 

5.1 - Após a formalização das contratações eventualmente celebradas com fundamento na presente 

CHAMADA PÚBLICA, os participantes contratados deverão entregar amostras dos produtos, que 

deverão ser entregues no Departamento de Alimentação Escolar, localizado na Av. Francisco 

Ferreira Lopes, 2.020 – Brás Cubas, neste município. 
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5.2 - As amostras serão submetidas a análises técnicas e sensoriais, conforme descrito no anexo I 

do presente Edital. 

 

5.3 - Todos os lotes de produto entregues serão inspecionados e analisados por um profissional 

habilitado, antes da sua entrega, conforme descrito no Anexo I do presente Edital. 

 

5.4 - Além das análises especificadas no Anexo I, poderão ser efetuadas outras determinações 

físico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária 

a obtenção de dados sobre a composição físico-química, o estado higiênico-sanitário do produto 

ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. 

 

5.5 - Os custos decorrentes das visitas e todas as despesas relativas às análises dos produtos, 

inclusive as eventuais despesas de armazenamento, deverão ser arcadas pelo grupo contratado. 

 

5.6 - Os grupos que tiverem suas amostras reprovadas após a realização das análises técnicas e 

sensoriais descritas no Anexo I, terão seus contratos rescindidos por inadimplemento contratual, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual. 

 

 

6 - DO PROCEDIMENTO 

 

6.1 - Na análise das propostas e na aquisição, serão priorizadas as propostas de grupos do 

Município de Mogi das Cruzes, dentre esses aqueles advindos de assentamentos da reforma 

agrária, das comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, desde que a proposta 

esteja compatível com os preços do CEAGESP. Em não se obtendo as quantidades necessárias, 

estas serão complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do estado e do 

país, nesta ordem de prioridade. 

 

6.2 - Os documentos de habilitação e os projetos de venda apresentados pelos interessados serão 

analisados pela Comissão de Avaliação e Credenciamento regularmente constituída para 

processamento da presente CHAMADA PÚBLICA. 

 

6.3 - Os documentos de habilitação e os projetos de venda apresentados serão analisados em uma 

única etapa pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que verificará a conformidade da 

documentação e dos projetos de venda apresentados em relação aos requisitos fixados no presente 

Edital e na legislação vigente. 

 

6.3.1 - O critério de aceitabilidade dos projetos de venda ofertados será o de compatibilidade com 

os preços praticados na tabela CEAGESP, devendo a Comissão de Avaliação e Credenciamento 

promover a desclassificação dos projetos de venda incompatíveis com tal parâmetro. 

 

6.4 - Após a análise dos documentos de habilitação e dos projetos de venda, a Comissão de 

Avaliação e Credenciamento realizará a classificação dos projetos dos grupos considerados 

habilitados em ordem crescente de preços unitários, na forma do subitem 6.1. 

 

6.4.1 - O resultado da classificação a que se refere o item 6.3 deverá ser publicado no Diário 

Oficial, ficando a Administração vinculada à ordem de classificação para a efetivação das 

contratações. 
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6.5 - Na hipótese de mais de um grupo apresentar projeto de venda com idêntico valor, a escolha 

do grupo a ser contratado será realizada por sorteio. 

 

6.5.1 - O sorteio a que se refere o item 6.4 será público e deverá ser precedido de aviso publicado 

no Diário Oficial com a antecedência de, no mínimo, dois dias úteis. 

 

6.5.2 - O resultado do sorteio a que se refere o item 6.4 deverá ser publicado, ficando a 

Administração vinculada à ordem estabelecida pelo sorteio para a efetivação das contratações. 

 

6.6 - A inclusão dos grupos dentre àqueles classificados na presente CHAMADA PÚBLICA, não 

obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando facultada a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada aos agricultores 

familiares classificados, na ordem de classificação, a preferência em igualdade de condições. 

 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

7.1 - Para o pagamento das despesas decorrentes das contratações realizadas com fundamento 

nesta CHAMADA PÚBLICA, serão utilizados recursos da seguinte dotação orçamentária: 

 

02.07.04.12.306.0140.2050.3.3.90.30.00 = FCO - 186 

 

8 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

 

8.1 - A partir da data de publicação dos resultados pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, 

os interessados terão o prazo de 3 (três) dias úteis para a interposição de recurso.  

 

9 - DO CONTRATO, ENTREGA, RECEBIMENTO E PAGAMENTO: 

 

9.1 - Aprovadas as amostras e a documentação técnica especificada no Anexo I, o fornecimento 

dos gêneros alimentícios será autorizado, conforme previsto nos termos da minuta do contrato, 

parte integrante deste Edital.  

 

10 - PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA: 

 

10.1 - Antes da entrega dos produtos, o fornecedor deverá primeiramente passar por vistoria no 

Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, situado na Av. 

Francisco Ferreira Lopes, 2.020 – Brás Cubas, que após liberação deverá fazer a distribuição nas 

114 (cento e quatorze) unidades municipais indicadas, conforme relação anexa neste Edital. 

 

11 - PRAZO DE ENTREGA: 

 

11.1 - Os produtos deverão ser entregues todas as segundas-feiras, até as 7:00 horas, e as 

quantidades serão estabelecidas semanalmente (todas as terças-feiras que antecedem a entrega) 

que serão enviadas via fax ou e-mail pelo Departamento de Alimentação Escolar.  Quando houver 

feriados, férias ou outra data na qual não haja funcionamento, a entrega poderá sofrer alterações 

de data e horário e será combinado antecipadamente em comum acordo com o fornecedor. 

 

11.2 - O prazo para a entrega será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da elaboração 

do cronograma. 
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11.3 - Os prazos serão estabelecidos pelo Departamento de Alimentação Escolar, e o não 

cumprimento dos mesmos sujeitará o fornecedor às penalidades cabíveis. 

 

11.4 - Os prazos para início e término da entrega poderão ser alterados pelo Departamento de 

Alimentação Escolar com a concordância do fornecedor. 

 

11.5 - Serão rejeitados no recebimento, os produtos que apresentarem sinais de deterioração ou 

embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, 

ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 

 

11.6 - O recebimento dos gêneros alimentícios será formalizado com o “Termo de Recebimento” 

conforme modelo apresentado no ANEXO II.  

 

12 - DAS PENALIDADES: 

 

12.1 - As penalidades serão as elencadas no artigo 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 com 

suas alterações. Quanto às multas, serão aplicadas na forma estabelecida no Decreto Municipal nº 

6.758/06 e 10.662/10. O(s) grupo(s) vencedore(s) deverá(ão) efetuar o fornecimento dentro do(s) 

prazo(s) estabelecido(s) no Edital e seus Anexos, sob pena de, não o fazendo, incidir nas 

penalidades supracitadas, inclusive multas. 

 

12.2 - A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, caracteriza o descumprimento das 

obrigações assumidas, sujeitando-a as multas previstas no Decreto Municipal mencionado no 

subitem anterior, sem prejuízo das sanções impostas na Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

 

12.3 - O grupo que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantida a defesa prévia e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais sanções 

previstas em lei. 

 

12.4 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

12.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao Grupo vencedor o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

13.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimento ou questionamento, relativas a presente CHAMADA 

PÚBLICA poderão ser feitas por escrito e dirigidas ao Departamento de Gestão de Bens e Serviços 

da Prefeitura. 

 

13.2 - Na análise das propostas será observado o disposto nos §§ 3º e 4º do Artigo 23 da Resolução 

FNDE 38/09. 

 

13.3 - Na definição dos preços para a aquisição dos gêneros alimentícios, a Administração 

considerará os preços de referência pesquisados. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar 

não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da 

Agricultura Familiar (PGPAF), devendo os preços serem atualizados semestralmente, conforme § 
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6º do artigo 23 da Resolução / CD / FNDE nº 38 de 16 de julho de 2009, contados da data de 

assinatura deste termo. 

  

13.4 - Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos 

estabelecida pela ANVISA e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

13.5 - O limite individual de venda do Agricultor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá 

respeitar o valor máximo de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP) por ano. 

 

 Esta CHAMADA PÚBLICA terá validade até o término do corrente exercício. 

 

Mogi das Cruzes, 23 de abril de 2013. 

 

 

 PROFª DRª ROSEMARY ROGGERO 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

1) DOS GÊNEROS PROCESSADOS 

 

ITEM QUANT. ANUAL UNIDADE DOS PRODUTOS 

01 5.000 KG ACELGA 

02 5.000 KG AGRIÃO 

03 5.000 KG ALFACE LISA 

04 5.000 KG ALFACE CRESPA 

05 5.000 KG ESCAROLA 

06 5.000 KG ESPINAFRE 

07 8.000 KG REPOLHO LISO 

08 1.500 KG CEBOLINHA 

09 1.500 KG SALSA 

10 5.000 KG COUVE MANTEIGA 

 

DESCRIÇÃO PARA TODOS OS PRODUTOS DOS GÊNEROS PROCESSADOS: os 

produtos deverão estar resfriados, a temperatura de 6 a 10 ºC, processado, higienizado conforme 

os itens 17 e 18 da portaria CVS – 6/99, de 10/03/99, embalado em sacos plásticos 

transparentes, esterilizados, atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, contendo de 1kg; corte do gênero e o peso 

da embalagem de acordo com a necessidade do Departamento de Alimentação Escolar no ato 

do pedido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, data de 

fabricação, data de validade, condições de armazenamento e quantidade do produto. 

Prazo de Validade: 07 (sete) dias. 

 

2) GÊNEROS DIVERSOS: 
 

ITEM QUANT. ANUAL UNIDADE DOS PRODUTOS 

11 400.000 CX 
SUCO DE LARANJA NATURAL INTEGRAL PASTEURI- 

ZADO (CAIXA COM 200ML) 
 

 

DESCRIÇÃO PARA OS GÊNEROS DIVERSOS: o suco de laranja deve ser natural, 

pasteurizado e não poderá conter corantes, conservantes e glúten. 

 

Porção por cada caixa de 200ml: 

Valor Calórico .......................... 88 kcal 

Carboidratos ........................... 20 g 

Ferro ...................................... 0,2 mg 

Cálcio ..................................... 0,045 mg 

Proteína .................................. 0,60 mg 

Vitamina A .............................. 190 mg 

Vitamina C .............................. 78 mg 
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2.1) DA EMBALAGEM 

Embalagem Primária: o produto deverá vir em embalagem TetraPak de 200ml e conter canudos 

individuais. 

Embalagem Secundária: acondicionado em caixas de papelão reforçado com até 50 unidades. 

 

2.2) PRAZO DE VALIDADE 

Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de fabricação. 

 

2.3) ROTULAGEM 

O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente (em especial, a Lei Federal 

nº 8918, de 14/07/94, regulamentada pelo Decreto Federal nº 2314, de 04/09/97 – Titulo I – 

Capítulo II – Seção IV e pelo Decreto nº 3510 de 16/07/00; Resolução RDC nº 360, de 23/12/01, 

ANVISA/MS, Instrução Normativa nº 55 de 18/10/02, M.A.P.A, Lei Federal 10674 de 

16/05/03, Portaria nº 167/SEMAB-SEC. De 24/12/99 e Lei Federal nº 8078, de 11/09/90 – 

Código de Defesa do Consumidor) e com as especificações que constam nos itens 2.4 e 2.5 a 

seguir: 

 

2.4) No rótulo da embalagem primária, deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as 

seguintes informações: 

 1 – denominação de venda do produto, inclusive a marca e origem do suco utilizado. 

 2 – identificação da origem (nome e endereço do fabricante e/ou produtor, envasador e 

distribuidor, se for o caso, país de origem através da expressão “Indústria ...”, “Fabricado em 

...”, “Produto ...” e, no caso de produto importado, nome ou razão social e endereço do 

importador 

 3 – ingrediente 

 4 – informação nutricional 

 5 – conteúdo líquido 

 6 – data de fabricação 

 7 – validade do produto 

 8 – condições de armazenamento 

 9 – número de registro do produto no órgão competente 

 10 – indicação do local apropriado para abertura da embalagem primária 

 

2.5) No rótulo da embalagem secundária, deverão estar impressas, de forma clara e indelével, 

as seguintes informações: 

 1 – denominação de venda do produto, inclusive a marca e a origem do suco utilizado 

para sua elaboração 

 2 – identificação da origem (nome e endereço do fabricante e/ou produtor, envasador e 

distribuidor) 

 3 – conteúdo líquido 

 4 – condições de armazenamento 

 5 – data de fabricação do produto 

 6 – validade do produto 

 7 – empilhamento máximo 
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2.6) DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 2.6.1 – FICHA TÉCNICA: O fornecedor deverá apresentar por ocasião da contratação, 

uma via original ou cópia reprográfica da Ficha Técnica do produto. 

 2.6.2 – DOCUMENTOS DE REGULARIDADE DO PRODUTO E DO 

ESTABELECIMENTO NO ÓRGÃO COMPETENTE: O fornecedor deverá apresentar, 

por ocasião da contratação: 

 a) uma cópia reprográfica do Registro do Estabelecimento produtor 

 b) uma cópia reprográfica do Registro do produto no Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento – M.A.P.A., que deverá ser acompanhado do memorial descritivo do produto 

e do modelo de rótulo aprovados.    

 

3)  LOCAL DE ENTREGA DE PERIOCIDADE 

 

3.1 - Os gêneros alimentícios deverão primeiramente passar por vistoria no Departamento de 

Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, situado à Avenida Francisco 

Ferreira Lopes, nº 2020, Brás Cubas, que após liberação deverá ser entregue nas 114 (cento e 

quatorze) unidades indicadas (relação anexa).  

 

3.2 - Os produtos deverão ser entregues todas as segundas-feiras. O horário para a entrega 

deverá ocorrer até as 7:00 horas, e as quantidades serão estabelecidas semanalmente (todas as 

terças-feiras que antecedem a entrega) via fax ou e-mail, enviada pelo Departamento de 

Alimentação Escolar. Quando houver feriados, férias ou outra data, a entrega poderá sofrer 

alterações de data e horário e será combinado antecipadamente em comum acordo com o 

fornecedor. 

 

4) DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

4.1 - As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade 

exigida no Edital.  De acordo com a Lei nº 8.135/1990 “é configurado como crime misturar 

gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para 

os de mais alto custo ou entregar materiais impróprios ao consumo” (art. 7º, inciso III e IX). O 

fornecedor deverá comprometer-se com substituição imediata dos itens devolvidos por itens 

com as qualidades estabelecidas no presente edital. 

 

4.2 - As verduras deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado e se apresentar 

intacta e firme. 

 

4.3 - Os gêneros deverão ser transportados em caixas plásticas, devidamente higienizadas. 

 

4.4 - Os gêneros deverão ser distribuídos em caminhão tipo baú, com isolamento térmico. 

 

4.5 – A data de fabricação do item 11 deverá ser do mesmo mês de sua entrega. 
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5) APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

As amostras primárias e secundárias, em número de duas, para prova e contra prova, e em 

embalagem original, deverão ser entregues no Departamento de Alimentação Escolar da 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sito à Av. Francisco Ferreira Lopes, 2.020 – Distrito 

de Brás Cubas – Mogi das Cruzes – (tel.: 0XX11 4727-1250) no dia da abertura da licitação até 

às 11h00. 

 

Mogi das Cruzes, 23 de abril de 2013. 

 

 

 PROFª DRª ROSEMARY ROGGERO 

Secretária Municipal de Educação 

 

ANEXO II 
 

MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

 

1 – Atesto que (nome da Entidade Executora) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________

______________________________________, CNPJ _____________________, 

representada por (nome do representante legal) ________________________________, CPF 

__________________________ recebeu em ___/___/___ ou durante o período de ___/___/___ 

a ___/___/___ do(s) nome(s) do(s) 

fornecedor(es)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ os produtos 

abaixo relacionados:  

 

ITEM  QUANT UNID  DESCRIÇÃO VLR. UNIT VLR. 

TOTAL  
 

TOTAL  
 

(*) Anexar Notas Fiscais  

 

2 – Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ 

________ (_____________________).  

 

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está(ão) de acordo com os padrões de qualidade 

aceitos por esta Instituição, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, 

conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

aprovado pelo CAE.  
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__________________, ___ de ____________ de 2013.  

 

____________________________________ 

Representante da Entidade Executora 
 

____________________________________  

Representante do Grupo Fornecedor  
 

Ciente: _______________________________  

Entidade Articuladora 

ANEXO III 

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Projeto para atendimento da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013.  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES  

A – Grupo Formal  

1 – Nome do Proponente;  

2 – CNPJ;  

3 – Nº da DAP Jurídica;  

4 – Endereço;  

5 – Município;  

6 – CEP;  

7 – Nome do Representante legal;  

8 – CPF;  

9 – DDD/Fone;  

10 – Banco;  

11 – Nº da Agência;  

12 – Nº da Conta Corrente.  

 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC  

1 – Nome da Entidade;  

2 – CNPJ;  

3 – Município;  

4 – Endereço;  

5 – DDD/Fone;  

6 – Nome do representante e e-mail;  

7 – CPF.  

 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS  

De acordo com o Artigo 24 da Resolução 38 do FNDE/2009, o limite individual de venda de 

gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será de até 

R$9.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil.  
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1 – Identificação do Agricultor Familiar;  

2 – Produto;  

3 – Unidade;  

4 – Quantidade;  

5 – Preço unitário;  

6 – Valor total.  

 

 

1 – Nº DAP  

Nome  

Total Agricultor  

1 – Nº DAP  

Nome  

Total Agricultor  

1 – Nº DAP  

Nome  

Total Agricultor  

1 – Nº DAP  

Nome  

Total Agricultor  

1 – Nº DAP  

Nome  

Total Agricultor  

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VLR. UNIT VLR.TOTAL 

      

      

  

V – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações 

acima conferem com as condições de fornecimento.  

A – Grupo Formal  

................................., ....... de .............................. de ............  

 

 

 

 

.................................................. 

Assinatura do Representante legal 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO 

A pesquisadora levou em consideração as diferenças socioculturais entre os entrevistados 

e procurou manter uma relação amistosa e respeitosa. 

Inicialmente foram enviadas cartas para os gestores públicos envolvidos na condução do 

PNAE e foram feitas ligações para os representantes das associações agrícolas. 

Em cada município foram entrevistados: 

 Representantes das associações e cooperativas agrícolas do segmento familiar 

selecionadas; 

 Representantes das secretarias de agricultura; 

 Representantes dos Departamentos de Alimentação Escolar - DAE; 

As perguntas foram abertas, para obter o maior número de informações e não limitar o 

entrevistado. 

Para esta pesquisa foram criados quatro diferentes roteiros com perguntas abertas para 3 

diferentes grupos: 

Grupo A: Representantes das associações e cooperativas agrícolas do segmento 

familiar 

Você conhece as políticas públicas de comercialização? Conhece o PNAE? 

Os associados ou cooperados participam ou já participaram do PNAE? Participam aqui 

no seu município? 

Se participam do PNAE, qual a sua experiência? 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? Participar 

do PNAE significaria o que para a Associação ou Cooperativa? 

Grupo B: Representantes das secretarias da agricultura 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

Quais os principais pontos positivos do programa? 

Quais os principais entraves para o agricultor familiar participar no Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE? 

Qual a conclusão sobre a aplicação do PNAE no município? 
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Grupo C: Representante dos Departamentos de Alimentação Escolar – DAE 

Qual sua opinião sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE? 

Quais os principais pontos positivos e negativos do programa para a prefeitura? 

A prefeitura atende a legislação que determina que 30% da aquisição de alimentos para 

a alimentação escolar seja proveniente da agricultura familiar? 

Existe dificuldade para atender a legislação? Porque? 

A prefeitura compra alimentos da agricultura familiar local para a alimentação escolar? 
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