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INTRODUÇÃO:
Programas de alimentação escolar são políticas públicas que garantem a alimentação

saudável e segura dos alunos da rede pública de ensino, estando presente em diversos países
(SOARES et al., 2017). No Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) teve
seu início em 1955, sendo o programa de alimentação e nutrição mais antigo e em vigor no
país (MALAGUTI, 2015). O PNAE não apenas busca garantir e melhorar a segurança alimentar
e nutricional dos estudantes, mas também tem por finalidade fomentar o desenvolvimento da
produção agrícola local (BACCARIN et al., 2017).

Com a implementação da Lei 11.947 em 2009, o PNAE tornou-se referência para a
América Latina e África, como exemplo de Home-Grown School Feeding (HGSF) (BACCARIN
et al., 2017), denominação utilizado pela literatura internacional para programas que unem
segurança alimentar, desenvolvimento da comunidade, educação e saúde (ESPEJO,
BURBANO e GALLIANO, 2009). Esta lei colocou a obrigatoriedade da utilização de no mínimo
30% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
sejam destinados à compra de alimentos da agricultura familiar para serem a merenda,
podendo ser por meio de chamada pública, sem a necessidade do processo licitatório
(BRASIL, Resolução nº 6, 2020).

Dessa forma, a agricultura familiar passou a ser consolidada através da abertura de um
novo mercado para a comercialização de seus produtos, assegurando segurança alimentar e
nutricional na alimentação escolar e desenvolvendo hábitos alimentares mais saudáveis entre
os alunos. Em suma, o PNAE apresentou estratégias que fortalecem a alimentação saudável
nas escolas e criam oportunidades para os produtores da agricultura familiar (SOARES et al.,
2017).

Antes da suspensão das aulas devido a pandemia da Covid-19, aproximadamente 338
milhões de crianças, em todo mundo, se beneficiavam com a alimentação escolar (WFP, 2021).
No Brasil, em resposta ao fechamento das escolas, o governo federal teve, por tempo
determinado, que redesenhar o PNAE para que as crianças permanecessem se alimentando, e
assim lançou a Lei 13.987 de 07 de abril de 2020 para a garantir o acesso pelos alunos à
alimentação.

Com o decreto da pandemia de Covid-19 feito pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), muitos países cancelaram as aulas presenciais, fechando as escolas. No Brasil,
através da Lei nº 13.987, foi autorizado “em caráter excepcional, durante o período de
suspensão das aulas, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou
responsáveis dos estudantes das escolas públicas da educação básica” (Resolução nº 02,
2020).
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Diante da realidade brasileira em que, para muitos alunos, a escola é a garantia diária
de uma refeição, tal medida prevista na Resolução 02/2020 foi de extrema importância. No
entanto, para a distribuição dos kits de alimentos às famílias dos alunos foi necessária a
reorganização dos agentes públicos municipais que reagiram de maneiras diversas e em
tempos distintos na execução dessa demanda. Com isso, não somente os estudantes foram
afetados, mas os agricultores familiares que disponibilizavam alimentos in natura às escolas
também foram seriamente atingidos, pois não puderam realizar as entregas que estavam
previstas e acabaram perdendo suas produções (CARVALHO et al., 2021).

Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa é investigar a execução dos recursos do
PNAE na aquisição de alimentos da agricultura familiar no município de Campinas durante os
anos de 2020 e 2021. Com isso, foi analisado se houve a aquisição de produtos da agricultura
familiar durante o período de pandemia, verificando quais foram os produtos oferecidos pelos
agricultores fornecedores, como foi feita a logística para que os alimentos fossem entregues
aos estudantes e as dificuldades para garantir o cumprimento da Lei 11.947/2009.

METODOLOGIA:
Esta é uma pesquisa qualitativa, ou seja, focada no mundo dos significados, motivos,

crenças e valores das ações e relações humanas (MINAYO, 2002). Na primeira fase da
pesquisa foi feita a revisão bibliográfica através da leitura e compreensão dos principais
trabalhos desenvolvidos sobre a agricultura familiar, a produção de alimentos e o PNAE em
artigos científicos publicados em periódicos indexados e em livros.

Em seguida, com o propósito de melhorar o entendimento do universo pesquisado e o
tema do projeto, foi realizada uma coleta de dados quantitativos no Sistema de Gestão de
Prestação de Contas (SIGPC) de acesso público e gratuito. O município de Campinas é
definido como a área de estudo, sendo assim, foi realizado o estudo sobre a execução dos
recursos do PNAE nos diferentes anos, abrangendo o período anterior à pandemia e também
durante a pandemia. Desta forma, o período compreendido foi de 2018 a 2021. Assim, é
possível compreender a aplicação dos recursos do PNAE na aquisição da agricultura familiar,
como também analisar as dificuldades para garantir o cumprimento da lei.

Na sequência, a pesquisa contou também com levantamento de dados primários,
através da investigação qualitativa. Para isso, foi realizada entrevista no dia 19 de abril de 2022
de forma remota com agente atuante na execução do PNAE no município de Campinas. A
gravação da entrevista foi transcrita manualmente pela aluna bolsista e os discursos foram
analisados à luz da literatura pertinente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A alimentação escolar da prefeitura municipal de Campinas é gerenciada pela Secretaria

Municipal de Educação (SME), que conta com um departamento específico para a realização
desse gerenciamento, o Departamento de Alimentação Escolar (DAE). As ações realizadas
compreendem elaborar e acompanhar os cardápios escolares, realizar controle de custo,
estoque e refeições servidas, acompanhar demanda nutricional dos alunos nas escolas,
analisar relatórios de CEASA (Centro de Abastecimento de Campinas) como também abrir
processos para a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar e gestão de contratos.
O Departamento de Alimentação Escolar (DAE) tem a CEASA Campinas como um apoio que
funciona por meio de convênio firmado desde 2002 com objetivo de programar pedidos de
gêneros alimentícios, controlar qualidade dos produtos, abrir ordens de fornecimento e
recebimento, armazenar e distribuir alimentos, controlar estoque, supervisionar unidades
escolares e seus cardápios, capacitar cozinheiros, avaliar testes de novos produtos e receitas.
Dessa forma, essa é uma inovação da prefeitura de Campinas na área da alimentação escolar.

No período de 2018 a 2021, somente em 2019 a prefeitura municipal de Campinas
cumpriu a Lei 11.947/2009 de uso dos 30% do valor total recebido do FNDE para execução do
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PNAE na aquisição de alimentos da agricultura familiar (Figura 1). Em 2018, 2020 e 2021, os
percentuais executados foram apenas 23,8%, 8,1% e 8,0% respectivamente.

Antes da pandemia, a prefeitura já apresentava dificuldades em atender à legislação
referente ao funcionamento do PNAE. De acordo com a agente entrevistada, os obstáculos
estavam vinculados às dificuldades dos agricultores em atender aos padrões de qualidade dos
itens alimentícios exigidos nas chamadas públicas, visto que muitas vezes quando os produtos
entregues nas escolas não estão  com qualidades conforme solicitado pela prefeitura.

Figura 1: Gráfico de porcentagem de compra de alimentos da agricultura familiar por meio dos recursos do PNAE
entre os anos 2018 e 2021.

Fonte: Autoria própria.

Em 2020 e 2021, com a suspensão das aulas por causa da pandemia, as atividades do
PNAE foram interrompidas, como as compras dos insumos para o preparo da alimentação
escolar e a produção de alimentos da agricultura familiar. Com isso, o planejamento feito pela
prefeitura foi afetado, visto que não havia previsão de retorno das aulas presenciais nas
escolas.

Assim, a prefeitura realizou adaptações a fim de atender necessidades nutricionais dos
estudantes da educação pública municipal, adotando ação de realizar ainda no mês de maio de
2020 a distribuição de cestas básicas de produtos alimentícios e kits de produtos
hortifrutigranjeiros às famílias (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 2020), atendendo
as determinações da Resolução 02/2020. As cestas básicas foram compostas por alimentos
não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, óleo e sal e kit composto por cinco itens de
hortifruti e uma cartela de uma dúzia de ovos.

Inicialmente os kits eram direcionados somente para alunos em vulnerabilidade social,
depois passou a ser oferecido para todos os alunos. Em 2020, o primeiro ano de pandemia,
foram distribuídas 244.448 cestas de produtos não perecíveis, 170.990 kits de produtos
hortifrutigranjeiros. Ao todo foram 47.429 alunos atendidos por kits alimentícios, com mais de
40 mil famílias beneficiadas, sendo que 1.690 famílias receberam apenas produtos não
perecíveis e 11.825 famílias receberam somente kits de hortifrutigranjeiros. O recurso total
investido foi de R$ 9.854.968,00 com as cestas e R$ 4.485.350,30 com kits de hortifrutis
(Prefeitura Municipal de Campinas, 2020).

As cestas e os kits eram distribuídos semanalmente à direção das escolas, que faziam
contato com os pais ou responsáveis dos alunos, avisando o dia e o horário que poderiam
buscar. Segundo Amorim et al. (2020), o suporte adequado sobre a logística (transporte,
beneficiamento e armazenamento) foi essencial para reduzir os impactos da pandemia na
alimentação escolar, e esse é um fator positivo observado no caso de Campinas, sobretudo por
existir o apoio da Ceasa. Segundo a agente entrevistada, houve famílias que não quiseram a
cesta e o kit e, ao longo do período de pandemia, houve queda no interesse das famílias pela
cesta e pelo kit, havendo muita procura no início, especialmente pelas famílias em
vulnerabilidade social, e no final a demanda foi decaindo aos poucos.
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Tanto em 2020, como em 2021, a prefeitura destinou apenas 8% do recurso na
aquisição de alimentos da agricultura familiar, sendo adquiridos somente alimentos
processados. Antes da pandemia, do total de alimentos adquiridos da agricultura familiar, havia
cerca de 80,5% e 95,7% de alimentos perecíveis, como frutas e hortaliças (Tabela 1). No
entanto, durante a pandemia, a aquisição de alimentos da agricultura familiar ficou restrita a
produtos como suco de uva integral, iogurte e leite em pó adquiridos das cooperativas,
principalmente do estado de Rio Grande do Sul e no interior do estado de São Paulo, como a
Cooperativa Aecia de Agricultores Ecologistas Ltda., Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança
Ltda, Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda., Cooperativa de
Produção, Industrialização e Comercialização Agropecuária dos Assentados e Agricultores
Familiares da Região de Noroeste do Estado de São Paulo, Cooperativa Vinícola Garibaldi
Ltda. e Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda.

Tabela 1: Porcentagem de alimentos perecíveis e não perecíveis adquiridos com recursos do PNAE entre os anos
2018 e 2021.

2018 2019 2020 2021
R$ % R$ % R$ % R$ %

Alimentos perecíveis 766.386,0 19,3 275.920,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Alimentos não perecíveis 3.206.931,6 80,7 6.091.011,4 95,7 1.665.313,7 100,0 1.657.707,4 100,0

Total 3.973.317,6 100,0 6.366.931,7 100,0 1.665.313,7 100,0 1.657.707,4 100,0

Fonte: Autoria própria

Em 2021 a prefeitura retomou as aulas presenciais, inicialmente de forma híbrida. Nessa
retomada, a prefeitura tentou voltar a adquirir alimentos in natura dos agricultores, mas por
conta das dificuldades produtivas enfrentadas pela geada, excesso de calor ou de chuva, a
produção das culturas agrícolas foi prejudicada, o que gerou a falta de gêneros alimentícios no
mercado, em consequência disso, houve a alta nos preços e a alta demanda pelo produto.
Essa situação acabou prejudicando a variedade dos cardápios escolares das escolas
municipais de Campinas, pois muitos agricultores familiares manifestaram que não era possível
atender a demanda e a recuperação das plantações, pois as safras ocorreriam de três a quatro
meses depois.

Desde o início de 2020 até o fim de 2021, os gestores buscaram se adaptar na
execução do PNAE, contudo, a pandemia de Covid-19 persiste, os problemas como os casos
de inviabilidade de fornecimento regular e constante de alimentos pelos agricultores familiares
permanecem, não só pela pandemia, mas pela inflação e também devido às mudanças
climáticas, e o recurso do PNAE para a aquisição de produtos da agricultura familiar continua
extremamente baixo.

A prefeitura de Campinas reconhece a necessidade de avançar nas compras da
agricultura familiar, neste sentido, está sendo executado um projeto de hortas urbanas inter
secretarias e departamentos da prefeitura, e um dos objetivos do projeto é a produção de
alimentos para a comercialização no PNAE.

Durante a pandemia, a equipe técnica do Departamento de Alimentação Escolar da
prefeitura desenvolveu materiais como oficinas online e palestras com pais dos alunos,
professores e alunos sobre alimentação saudável, cartilhas com orientações e capacitações
acerca das medidas sanitárias para a prevenção da Covid-19.

CONCLUSÕES:
Em relação à execução dos recursos do PNAE na aquisição de alimentos da agricultura

familiar no município de Campinas durante os anos de 2020 e 2021, houve a aquisição de
produtos da agricultura familiar, mas não atingiu o mínimo exigido de 30%, ou seja, não
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cumpriu com a Lei 11.947/2009. Os alimentos foram entregues aos alunos, especialmente aos
mais necessitados em forma de kits de cesta básica composta, em sua maioria, por alimentos
processados e ultraprocessados.

Durante a pandemia, é notável a urgência em distribuir aos alunos kits e cestas básicas,
mesmo que essas sejam compostas, na maior parte, de alimentos processados. Com o
resultado da avaliação quanti-qualitativa, verificamos que uma maior participação dos
agricultores familiares na oferta de produtos in natura no PNAE para o cumprimento da Lei
11.947/2009 se faz essencial. Portanto, com a análise de todos os dados e informações,
concluímos que a alimentação escolar dos alunos na pandemia necessita de mudanças e de
um empenho maior por parte das autoridades governamentais. O PNAE é o maior e mais
importante programa do Brasil com a finalidade de diminuir a desnutrição e assegurar
alimentação saudável e nutritiva para estudantes do ensino público brasileiro, logo, também é
fundamental a maior participação do governo brasileiro para que o programa melhore
constantemente.
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