BOLETIM INFORMATIVO V
“Utilização de produtos provenientes da agricultura familiar e
de gêneros orgânicos na alimentação de escolares e sua interface
com o Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE)
em municípios brasileiros”
Pesquisa realizada em: 2012

Setembro de 2014 – no 05
O

Boletim

Informativo

IV

apresentou

A exemplo disso, pode-se citar a região Sul,

informações sobre as ações educativas realizadas

que obteve o maior percentual (95,5% dos

nas escolas em âmbito nacional para estimular o

municípios) de compra de alimentos da

consumo de alimentos orgânicos.

agricultura familiar no Brasil. Observou-se que
na ausência de nutricionista responsável

técnico

75% dos municípios realizaram

aquisição de alimentos da agricultura familiar.
Em contrapartida na mesma região, na
presença de nutricionista responsável técnico
96% dos municípios realizaram aquisição de
alimentos da agricultura familiar.

Este Boletim Informativo V, traz informações
sobre a associação entre a presença de
nutricionista responsável técnico nos municípios
com a compra de alimentos da agricultura
familiar.

Os resultados apontam que nas regiões com
presença
percentual

de
de

nutricionista,
compra

agricultura familiar.

de

houve

maior

alimentos

da

BOLETIM INFORMATIVO V
“Utilização de produtos provenientes da agricultura familiar e
de gêneros orgânicos na alimentação de escolares e sua interface
com o Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE)
em municípios brasileiros”
Pesquisa realizada em: 2012

Setembro de 2014 – no 05
O Gráfico abaixo apresenta os percentuais de aquisição de alimentos provenientes da Agricultura
Familiar por região associados à presença de nutricionista.
Gráfico – Percentual de Aquisição de alimentos da Agricultura Familiar por região associados à presença
de nutricionista.
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De acordo com o Gráfico fica evidente a redução do percentual de aquisição de alimentos da
agricultura familiar para o PNAE quando não há presença de nutricionista. A ausência deste
profissional abre uma lacuna no processo de execução do Programa, uma vez que, dentre as
atividades obrigatórias do nutricionista no âmbito do PNAE estão:
• o planejamento, orientação e supervisão das atividades de seleção, compra e armazenamento,

produção e distribuição dos alimentos;
• interação com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações;
• participação do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição e
gêneros alimentícios.
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Diante do exposto, percebe-se que o nutricionista desempenha papel de facilitador da prática de
incentivo à Agricultura Familiar no PNAE.
Uma alternativa para superar esta limitação, seria a contratação de nutricionistas na proporção
prevista na Resolução no 465/2010 que determina que haja no mínimo um nutricionista
responsável técnico para cada quinhentos alunos.
Para além da contratação de mais nutricionistas, é necessário que haja incentivo à
educação permanente destes profissionais no âmbito do PNAE. Assim, a Entidade Executora
viabiliza a operacionalização do Programa de forma eficaz e eficiente. Os profissionais já atuantes
no PNAE necessitam de atualizações e aperfeiçoamento acerca da articulação que deve haver
entre os setores envolvidos com o PNAE, sobre a relação a ser estabelecida com os agricultores e
como aprimorar esta interlocução entre os atores sociais a fim de promover ações definitivas e
contínuas.
Com vistas a auxiliar neste processo de aprimoramento dos nutricionistas
inseridos no PNAE, destacam-se os espaços de controle social, como as reuniões do Conselho de
Alimentação Escolar (CAE) que são espaços de apoio e construção coletiva relacionada às

demandas do programa.
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