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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo elaborar uma análise do impacto econômico que a agricultura 
familiar exerce na manutenção do serviço público de oferecimento de alimentação escolar na microrregião 
de Palmeira dos Índios-AL. Para alcançar o objetivo, a metodologia utilizada consistirá em pesquisa 
bibliográfica e pesquisa in loco em propriedades rurais de pequeno e médio porte, em estabelecimentos de 
ensino e em arquivos públicos. As informações coletadas nas pesquisas serão tratadas em programas de 
computador para análise econômica situacional. Os resultados esperados são documento conclusivo 
quanto a melhor prática produtiva de modo a potencializar a produção e os lucros dos agricultores 
familiares; indicações de melhoramento nos canais de comercialização da produção com o poder público; 
indicação das melhores culturas para suprir a necessidade da demanda alimentar escolar; perfil produtivo 
da microrregião de Palmeira dos Índios-AL; elaboração de um documento que possa ser utilizado pelos 
produtores familiares, pela sociedade e pelo poder público para nortear a produção agrícola familiar para 
atender à necessidade do nicho de mercado estudado e promover uma educação de qualidade na 
microrregião de Palmeira dos Índios-AL. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar; Combate à fome; Educação; Gestão Pública.  

  

1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê a participação dos agricultores 
familiares no processo de aquisição de alimentos destinados à alimentação escolar, por 
meio dos mecanismos dispostos no Programa de Aquisição de Alimentos e na Lei de 
Licitações e Contratos. Por meio dos encadeamentos desses programas e das restrições 
legais, a alimentação escolar passa a ter um caráter pedagógico e econômico de extrema 
importância não apenas para a continuidade e a manutenção do processo de ensino-
aprendizagem nas escolas públicas como também é uma ferramenta de promover o 
desenvolvimento rural sustentável da microrregião de cada município.  

Esse papel da agricultura familiar, em Palmeira dos Índios, é ainda mais relevante 
visto que a cidade, embora possua vocação agropecuária forte, possui índices 
inexpressivos da atividade agropecuária (PERFIL MUNICIPAL, 2014). Essa 
inexpressividade não indica que inexiste atividade agropecuária, mas que seu potencial 
não está sendo plenamente utilizado. Fato que se mostra verdadeiro dada a atuação de 
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três agroindústrias locais e a produção de hortifrutigranjeiros pulverizados entre a zona 
urbana e rural, além de diversas outras culturas cultivadas.  

Além disso, a alimentação escolar, que deve desempenhar o papel de agente 
promotor de desenvolvimento econômico sustentável local e de facilitadora no processo 
de ensino-aprendizagem, conforme a lei, é constantemente alvo de fraudes e atos 
corruptos devido à impopularidade de sua importância ativa para toda a sociedade, 
enquanto elemento econômico, e ao completo desconhecimento do papel do agricultor 
familiar no processo de fornecimento dos gêneros alimentícios, cuja atuação pode 
alavancar o desenvolvimento agrícola local. 

Nesse ponto, serão investigados os principais pontos legais da atuação do 
agricultor familiar no fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação 
escolar, de modo que se possa estabelecer, solidamente, através de dados reais, os 
aspectos sociais, políticos e econômicos que impedem o cultivo e a venda de alimentos 
diversificados e salutares, como os orgânicos, para tal destinação.  Essa investigação 
permitirá fornecer dados e informações ao poder público, à sociedade e aos produtores 
rurais que ajudarão no estabelecimento de políticas públicas que incentivem a produção e 
o fortalecimento da produção diversificada e orientada de produtores que não possuem 
caráter produtivo definido e os ajudarão a estabelecer relações de compra e venda com o 
poder público, desmitificando todo o processo licitatório e evidenciando o papel da 
agricultura familiar no processo de fornecimento de alimentos para a alimentação escolar. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa será realizada em duas grandes etapas: bibliográfica e in loco nas 
propriedades rurais e nos estabelecimentos de ensino públicos. A pesquisa bibliográfica 
será realizada junto às Secretarias estadual e municipal de Agricultura, Educação, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Social, aos Sindicatos e Associações rurais e ao escritório 
local do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa bibliográfica será 
fundamentada na observação in loco e em relatórios, programas e estudos dos órgãos 
citados de modo a se estabelecer um panorama claro quanto à problemática proposta. 

A pesquisa in loco será realizada em unidades produtivas e nos estabelecimentos 
de ensino para fazer levantamentos e análises, com registro fotográfico, das propriedades 
rurais, e das suas possibilidades produtivas, e dos estabelecimentos de ensino, visando a 
determinação da demanda real em uma unidade de ensino tomada como modelo. 

Para essas pesquisas serão utilizados: notebook com pacote Microsoft Office, 
câmera fotográfica e impressora/scanner/fotocopiadora, transporte automotivo. Os dados 
serão reunidos e analisados utilizando-se os programas MS-Office Word e MS-Office 
Excel e consolidados em um documento único. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A pesquisa encontra-se em processo de execução, de acordo com o plano 

proposto e, por essa razão, não é possível apresentar resultados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise do processo de aquisição de alimentos pelo poder público e sua 
consequente destinação à alimentação escolar deve ser objeto de estudo de estudo sob 
os mais diferentes pontos de vista das ciências exatas, humana e sociais de modo que se 
possa melhorar todo o processo e a integração entre o poder público, a sociedade e as 
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cadeias produtivas do agronegócio de modo a gerar uma simbiose perfeita em que todos 
os envolvidos possam participar do desenvolvimento econômico sustentável ao passo em 
que o Estado oferece produtos e serviços de qualidade. 

O presente estudo ainda não foi concluído. No entanto, é o primeiro passo para 
essa integração e para a estruturação das cadeias e elos produtivos locais e para o 
aperfeiçoamento do serviço de alimentação escolar em Palmeira dos Índios – AL. 
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