
Este trabalho de pesquisa leva em consideração a importância da esfera institucional 

como canal de comercialização dos produtos da Agricultura Familiar no município de 

São Lourenço do Sul. Sob esta perspectiva, dentre as políticas públicas recentes, 

destacou-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A metodologia 

utilizada para a realização deste estudo foi de pesquisa exploratória, onde os dados 

foram levantados através de pesquisa bibliográfica, de entrevista semiestruturada com 

informantes-chaves e da análise de exemplos análogos que estimularam a compreensão. 

A partir da realização da pesquisa percebeu-se que o PNAE, é um programa que além 

de seu objetivo pela nutrição e qualidade de ensino para os estudantes, a partir do ano de 

dois mil e nove, veio instituir legalmente a aquisição de produtos da Agricultura 

Familiar para a alimentação de escolares, através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação. Tal prática já era realizada pelo município estudado, propiciando a 

comercialização de produtos da Agricultura Familiar e o respeito às vocações de 

produtividade, hábitos e costumes alimentares locais. Constatou-se, ainda, que diante de 

dificuldades e desafios na implantação do PNAE, os atores envolvidos vão buscando 

alternativas, sem infringir a normatização do programa, com isto, promovem a 

viabilização do acesso a esta política pública e a possibilidade de mercado para os 

agricultores familiares. Como exemplo pode ser citada a sazonalidade que restringe a 

disponibilidade de produtos constantes das chamadas públicas. Diante de tal situação 

uma das alternativas adotadas é a troca do produto por outro previsto e de igual valor. 

Durante a pesquisa também foi apontado como dificuldade o prazo legal de pagamento, 

realizado em até trinta dias pela prefeitura, entidade executora do programa, no caso da 

rede municipal de ensino do município estudado. Esse problema foi solucionado com a 

redução para pagamento em até dez dias, publicada oficialmente, no caso de produtos 

oriundos da agricultura familiar.  Dentre os resultados mais importantes da pesquisa, 

destacam-se: a identificação do PNAE como canal de comercialização para os produtos 

da Agricultura Familiar; o reconhecimento desta como uma das políticas públicas 

recentes mais acessadas no que se refere a mercado institucional; o planejamento das 

cooperativas voltando à produção para atender este mercado numa abrangência local e 

regional; o movimento de ampliação da produção agroecológica; a busca por 

legalização de agroindústrias locais e a atuação da organização social somada à 

iniciativa de órgãos públicos como fator determinante para o crescimento não apenas 

econômico. Outro aspecto interessante, segundo relatado, consiste no fortalecimento 

dos processos de cooperativismo e associativismo, no que, a execução do programa vem 

contribuindo.  
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