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INTRODUÇÃO 
 
O tema central deste estudo é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
que objetiva, em caráter suplementar, a transferência de recursos financeiros pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) aos Estados, ao Distrito 
Federal (DF) e aos municípios visando suprir parcialmente as necessidades dos alunos. 
A partir de 2009, com a Lei nº 11.947/2009, foi regulamentado que as compras dos 
gêneros alimentícios para o PNAE poderiam ser realizadas por meio de um processo 
simplificado, que são as Chamadas Públicas, permitindo que o processo licitatório 
fosse dispensado. 
Esta legislação determina que, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE, no 
âmbito do PNAE, devem ser utilizados nas compras de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar.  
Neste contexto, este estudo tem como objetivo analisar as diferentes formas de 
operacionalização do PNAE nas escolas públicas do município de Passo Fundo. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
As refeições escolares desempenham significativo papel na formação de uma nova 
geração de consumidores dotados de informação em relação à importância de uma 
alimentação saudável, nesse sentido, as escolas precisam ser pensadas como 
mercados para produtores de alimentos de qualidade (MORGAN; SONINNO, 2010), 
como é o caso do PNAE.  



 
 

Em termos metodológicos, este estudo trata-se de uma pesquisa explicativa, em razão 
de identificar quais elementos auxiliam para os fenômenos acontecerem (GIL, 2016). É 
uma pesquisa de campo, considerado principal meio para compreender o objeto de 
estudo e encontrar explicações para responder aos objetivos propostos, utilizando-se 
desta forma do método abdutivo. 
Quanto à abordagem dos dados trata-se de uma pesquisa qualitativa. Quanto aos 
procedimentos de coleta dos dados, foram coletados dados primários e secundários. 
As fontes secundárias dos dados foram em livros e artigos científicos. Os dados 
primários foram coletados por meio de observações diretas e entrevistas abertas em 
profundidade. 
As entrevistas foram realizadas no período de março a novembro de 2017, na cidade 
de Passo Fundo/RS. Todas as entrevistas foram direcionadas em conformidade com os 
Roteiros de Entrevista. 
Entrevistou-se 68 indivíduos envolvidos direta e indiretamente com o PNAE no 
município de Passo Fundo.  
O método de análise e interpretação dos dados ocorreu por meio da “Análise de 
Situações de Desenvolvimento” (ASD), a qual tem como base as pesquisas realizadas 
por Silva Neto (2007) e Basso (2012). 
A gestão do PNAE é feita de duas formas no município de Passo Fundo. As escolas 
estaduais possuem a gestão escolarizada, onde cada escola faz as suas compras tendo 
como responsável pelas aquisições dos alimentos a Diretora, uma professora ou uma 
secretária. Nas escolas municipais a gestão é centralizada na Prefeitura Municipal e as 
compras são realizadas pela CNE, com uma nutricionista como coordenadora 
Responsável Técnica.  
A realização de Chamada Pública individual por escola, como ocorre nas escolas 
estaduais desde o segundo semestre de 2016, agrava a dificuldade de relacionamento 
entre escolas demandantes e agricultores familiares fornecedores. Pode-se identificar, 
uma tendência por parte das escolas estaduais de apenas cumprir a meta em termos 
mínimos, sem ter uma preocupação com a qualidade dos alimentos. Algumas escolas 
individualmente superam a meta em compras da agricultura familiar, enquanto outras 
não fazem esforço em cumpri-la.  
A gestão utilizada na rede municipal de Passo Fundo vem permitindo maior efetividade 
porque permite uma rede mais densa de interações e, além disso, garante economias 
de escala, fator essencial para a adesão de agricultores/cooperativas de agricultores 
familiares locais. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Conclui-se que nas escolas estaduais de Passo Fundo o relacionamento entre os 
gestores locais do PNAE e os representantes da agricultura local ainda é incipiente, 
apesar da Lei nº 11.947/2009 ter sido tornada obrigatória desde 2009. Já a gestão do 
PNAE utilizada na rede municipal vem permitindo maior efetividade e tem contribuído 
para melhorar a qualidade da alimentação nestas escolas. 
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