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INTRODUÇÃO 

 
Este artigo tem como objetivo avaliar a implementação do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), no cumprimento da Lei nº. 11.947/2009 que ampliou o atendimento para todos 

os alunos e alunas matriculados na Educação Básica e instituiu a obrigatoriedade de aquisição 

de trinta por cento (30%) no mínimo de produtos produzidos pela Agricultura Familiar por 

escolas e secretarias de educação. Este estudo está sendo realizado no município de Viamão/ 

RS na rede pública estadual e municipal a partir da concepção de avaliação apresentado por 

Arretche (2001). A pesquisa desenvolve-se a partir de um estudo de caso, visando conhecer e 

avaliar como ocorre o processo de implementação do Programa PNAE nas escolas da rede 

pública estadual e municipal do município de Viamão.  

Este artigo se propõe a responder as seguintes questões: 

• Os agentes implementadores de fato conhecem o programa? 

• Há aceitação dos objetivos e regras do programa? 

• Quais as condições institucionais para implementação do programa? 

Foram analisadas duas escolas da rede pública, a primeira de Educação Básica do Campo 

(estadual) e a outra de Ensino Fundamental do Campo (municipal). Foram analisados 

documentos de âmbito federal e municipal, bem como a legislação vigente disponível em sites 

do PNAE, SEDUC/RS, EMATER e Prefeitura de Viamão. Realizou-se ainda entrevistas com 

os responsáveis pelos setores da merenda na rede estadual e municipal, bem como os 

responsáveis pela Cooperativa Mista Campos de Viamão LTDA (COMCAVI) e a cooperativa 

criada pelos moradores do assentamento Filhos de Sepé (COPERAV). 

  

O PNAE 

 

Este programa objetiva contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o 
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 Este artigo foi elaborado durante o segundo semestre de 2016, na disciplina Análise de Políticas Públicas: 

abordagens para a pesquisa em Políticas Educacionais oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGEDU) da Faculdade de Educação (FACED), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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rendimento escolar e formação de hábitos alimentares saudáveis dos estudantes brasileiros. 

Atualmente, conforme dados obtidos no site do referido programa, o programa conta com 6 mil 

profissionais de nutrição e 80 conselheiros de alimentação escolar cadastrados. E a estimativa 

para o ano de 2017 é de um orçamento de R$ 4,15 bilhões, sendo R$ 1,24 bilhão destinado à 

aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, conforme legislação 

vigente. Neste ano, os valores repassados foram reajustados, após sete anos sem aumento do 

per capita. Para os alunos dos Ensinos Fundamental e Médio regular, por exemplo, que 

representam 71% dos atendidos pelo programa, o reajuste ficou em 20%. A gestão dos recursos 

financeiros do PNAE, pode se dar de quatro formas sendo que nas escolas da rede estadual 

observa-se uma tendência pela opção do modelo escolarizado e na rede municipal a 

administração dos recursos é feita pela SME. Na escola da rede pública estadual que foi visitada 

a documentação relativa aos repasses realizados mensalmente e a aquisição de gêneros 

alimentícios está organizada em dois processos administrativos eletrônicos que são analisados 

pelo setor financeiro de cada Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e depois retornam 

homologados para arquivamento na escola. O processo de prestação de contas do PNAE é 

realizado duas vezes ao ano, pois as empresas apresentam suas propostas com preços que 

deverão ser mantidos no primeiro semestre uma vez que o pagamento do recurso é realizado 

em 10 parcelas de igual valor (MORAES, SPEROTTO, SILVA E FARENZENA, 2015, p. 10). 

Conforme a prestação de contas disponibilizada pela diretora da Escola Estadual pesquisada no 

ano de 2016 foram recebidos os seguintes valores:  

 
TABELA 1: Valores Recebidos e utilizados na Escola de Educação Básica no ano de 2016 
 

Verbas / 
Semestres 

Total no 
semestre 

Saldo do 
Semestre 
anterior 

Total 
utilizado - 
forma 
tradicional 

Total 
utilizado -
agricultura 
familiar 

Total 
gasto no 
semestre 

Saldo a 
reprogramar 

1º  24771,60 0 13228,54 11243,06 24471,60 300,00 

2º  35376,00 300,00 23494,60 12181,40 35676,00 0 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados dos processos administrativos da Escola. 

 

A exigência de adquirir 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE na aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar contribuiu muito para o desenvolvimento local, 

conforme os objetivos do programa. Um exemplo deste desenvolvimento é a criação da 

COMCAVI que tem como atividade principal o comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, 

tubérculos, hortaliças e legumes frescos. Atualmente representa uma importante ferramenta de 

venda dos principais produtos agrícolas produzidos na zona rural do município de Viamão, na 
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localidade denominada Itapuã. Este é um dos motivos pelo qual o PNAE é considerado 

atualmente um programa de referência internacional, sendo apresentado em outubro de 2016 

na 43ª Sessão do Comitê de Segurança Alimentar (CSA), em Roma, na Itália. Este evento foi 

promovido pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Nesta 

oportunidade o Diretor de Ações Educacionais do FNDE, Senhor José Fernando Uchôa 

afirmou: 

Acreditamos sinceramente que é possível superar nossos desafios. E acreditamos na 
agricultura familiar como fator fundamental para atingir essa conquista. E é por 
acreditar nisso que trabalhamos em parceria com os países africanos, asiáticos e 
latino-americanos em diversos acordos de cooperação com organismos 
internacionais, como a FAO e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) (SITE 
PNAE/FNDE, 2016).  

 

Além da COMCAVI temos em Viamão, o assentamento denominado “Filhos de Sepé” que 

atualmente possui 6.935 hectares, sendo um dos principais polos de produção do arroz orgânico 

para merenda escolar. Criado em 1998, no distrito de Águas Claras, possui hoje 376 famílias 

assentadas nesta área, que vieram de outros municípios do nosso Estado, especialmente das 

regiões das Missões e Alto Uruguai. As famílias produzem também hortaliças, frutas, 

panifícios, leite e cultivam abelhas, dentre outras atividades. O assentamento possui ainda duas 

agroindústrias de processamento de alimentos: uma para o beneficiamento de vegetais e outra 

de panifícios, além de outras pequenas agroindústrias caseiras. A comercialização da sua 

produção é realizada através da sua cooperativa (COPERAV) para o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), o PNAE e em feiras. Na safra 2015-2016 foi colhido no assentamento Filhos 

de Sepé cerca de 125 mil sacas de arroz, o que fez deste assentamento o maior produtor de arroz 

orgânico do Brasil.  

A produção de alimentos orgânicos no assentamento Filhos de Sepé, em Viamão (RS), 
foi referência para uma visita de representantes do Quênia e da Libéria nesta terça-
feira (25/10/2016). Eles conheceram as atividades da Cooperativa dos Produtores 
Orgânicos da Reforma Agrária (COPERAV), as lavouras de arroz orgânico e 
debateram a importância de políticas públicas como o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (INCRA, 
2016). 
 

Nesta mesma reportagem o agricultor da COPERAV, Senhor Sidnei Pietroski3 explica que no 

início da participação da cooperativa no PNAE houve muitas dificuldades. "A gente pegava os 

pacotes de arroz e levava para as escolas conhecerem. Achavam que não tinha condição de ter 

o arroz orgânico embalado. Experimentavam, viam que era bom. Teve escola em que a gente 

                                                           
3 Reportagem “Assentamento em Viamão (RS) apresenta produção de orgânicos para comitiva africana” publicada no dia 
25/10/2016 (INCRA, 2016). 
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foi várias vezes conversar. Também com a prefeitura, achavam que a gente não ia conseguir 

entregar" (PIETROSKI, 2016). 

O PNAE é acompanhado e fiscalizado pela sociedade, por meio do Caixa Escolar4, nas escolas 

da rede pública estadual do Estado do Rio Grande do Sul. No município de Viamão a Secretaria 

Municipal de Educação é responsável pela licitação, armazenamento e abastecimentos das 

escolas da rede municipal. Além disso, o controle público e social é realizado pelos Conselhos 

de Alimentação Escolar (CAE), o próprio FNDE, o Tribunal de Contas da União (TCU), a 

Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério Público. 

A seguir apresenta-se a tabela com o número de alunos atendidos na escola X participante da 

pesquisa. 

TABELA 2 - Número de alunos atendidos na escola X no ano de 2016 

Nº. DE 
ALUNOS 

/MESES DO 
ANO 

EF EJA MAIS 
EDUCAÇÃO 

EM 
POLITÉCNICO 

TOTAL 

MARÇO 317 82 0 194 593 
ABRIL 318 87 0 196 601 
MAIO 318 87 0 196 590 
JUNHO 355 96 80 200 651 
JULHO 355 96 80 200 651 
AGOSTO 355 96 80 200 651 
SETEMBRO 355 96 80 200 651 
OUTUBRO 355 96 80 200 651 
NOVEMBRO 342 82 56 194 618 
DEZEMBRO 342 82 56 194 618 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados dos processos administrativos da Escola. 

 

O valor do repasse é calculado com base no número de alunos matriculados no ano anterior, 

sendo estes dados informados pelas escolas através do Censo Escolar. Além dos recursos 

disponibilizados pelo PNAE, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul complementa o valor 

por aluno nos seguintes casos: Escolas estaduais que oferecem Ensino Médio de 1 mil horas 

anuais: R$ 0,60 por estudante; Escolas estaduais que possuem até 100 alunos: R$ 0,60 por 

estudante; Escolas estaduais que oferecem ensino em Tempo Integral: R$ 1,07 por estudante 

matriculado nesta modalidade (SEDUC). 

Pode-se observar com frequência nos manuais de avaliação de políticas públicas que para 

avaliar a eficácia, a eficiência ou a efetividade de programas públicos deve-se avaliar os 

                                                           
4 Unidade executora constituída pelo diretor da Escola e professores. 
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objetivos e a estratégia de implementação que foram definidos pelos formuladores do programa 

a ser avaliado (ARRETCHE, 2001). A autora afirma que é preciso estar atento para todo 

caminho a ser percorrido pela política até atingir seus beneficiários, que neste caso são os alunos 

e alunas das escolas da rede pública estadual e municipal de Viamão.  

 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO/RS E APRESENTAÇÃO DA 

SUA REDE DE ENSINO 

 

O Município de Viamão detém um território de 1.497,017 km2, sendo o município com maior 

extensão territorial da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Com uma população 

estimada em 251.978 habitantes5 (IBGE, 2015), é considerado um município de porte médio. 

O município de Viamão possui uma rede de ensino com aproximadamente vinte e cinco mil 

alunos, distribuídos em 62 escolas, sendo seis escolas de Educação Infantil, todas localizadas 

na zona urbana e 56 de Ensino Fundamental, destas 41 estão localizadas na zona urbana e 15 

na zona rural. 

 

TABELA 3– Transferências realizadas pelo FNDE/PNAE ao Município de Viamão no ano 

de 2015 

PROGRAMA 

ETAPAS DA 
EDUCAÇÃO 

BÁSICA Valor Monetário 
PNACN Creche 85.000,00 
PNAEE  36.700,00 
PNAEN EJA 43.524,00 
PNAFN Ensino Fundamental 1.332.760,00 
PNAPN Pré-escolar 226.700,00 
PN+FN Mais Educação 626.544,00 
TOTAL  2.351.228,00 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do site do PNAE/FNDE. 

 

No setor da merenda escolar atuam cinco técnicas em nutrição e uma nutricionista responsável. 

O município possui norma que incentiva e apoia o cooperativismo e associativismo no 

município de Viamão/ RS. Destas normas resultou na criação das cooperativas COMCAVI e 

COPERAV. A Secretaria Municipal de Educação (SME) adquire da agricultura familiar mais 

do que o mínimo exigido na legislação federal, ou seja, mais de 30%.  

                                                           

5
 IBGE, 2015. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=432300. Acesso em 

06/05/2016. 
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Considerações Finais  

 

O objetivo do estudo foi o de avaliar a implementação do PNAE no contexto atual de 

descentralização de recursos financeiros no município de Viamão/ RS na rede pública estadual 

e municipal a partir da concepção de avaliação apresentado por Arretche (2001). Por meio dos 

dados apresentados são visíveis os avanços nas formas de aquisição de alimentos para a 

merenda escolar, principalmente os da agricultura familiar no município de Viamão. Os 

dispositivos legais que normatizam a prioridade da agricultura familiar evidenciam a 

importância de atores sociais que, por muito tempo, ficaram excluídos. Um exemplo é a 

importância atual do assentamento “Filhos de Sepé” para o município de Viamão, pois 

possibilita o desenvolvimento das famílias que ali residem ao mesmo tempo em que fornecem 

produtos orgânicos e de qualidade para merenda escolar. Neste estudo foi possível perceber que 

os agentes encarregados de implementar o PNAE no município de Viamão estão cientes dos 

objetivos e possuem interesse no sucesso deste programa, pois dele depende o sustento de várias 

famílias.  
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