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A proposta fundamental deste trabalho é discutir a função do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) quanto ao incentivo e fortalecimento da agricultura familiar no
município de Macaé, auxiliando no desenvolvimento local. Será avaliado se o PNAE permite
melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares de Macaé, por ser uma das políticas
públicas do Governo Federal que incentiva a participação nos mercados institucionais. Desta
forma, para se aferir a efetividade deste programa no desenvolvimento da Agricultura Familiar
do Município de Macaé serão analisados dados obtidos na rede mundial de computadores
relativos aos indicativos do PNAE e da Agricultura familiar de Macaé. Tal levantamento se
refere a valores repassados para o Município a fim de serem investidos no programa; valores
destinados aos produtos adquiridos da agricultura familiar; quantidade de agricultores familiares
participantes, assim como aqueles aptos, dentre outros dados. As pesquisas realizadas até o
momento indicam que o Município de Macaé já chegou a aplicar 100% do valor repassado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em compras da agricultura familiar,
contudo esta prática não foi continuada. A quantidade de agricultores familiares que participam
do programa, de acordo com os dados consolidados, ainda é reduzida em relação ao número
de agricultores que possuem DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf – instrumento de
identificação do agricultor familiar, utilizado para participação em políticas públicas) no
Município, o que pode indicar que o programa não está alcançando, ou sendo atrativo, a um
número significativo de agricultores deste segmento no município de Macaé. Em paralelo, serão
realizadas entrevistas com agricultores familiares, cooperativa, associação, membros da
EMATER e responsável técnico da Prefeitura de Macaé para compreender a aplicação do
programa no Município analisado. Esta pesquisa visa aferir se o programa proporcionou uma
melhora na qualidade de vida do agricultor familiar, se houve apoio técnico adequado e, em
caso positivo, em qual proporção ocorreu. Também procurará verificar se houve envolvimento
dos órgãos públicos na implantação e aplicação do PNAE, se está sendo positiva a atuação
destes ou se há necessidade de reformulações na sua execução e gestão. Assim, com os
dados coletados e analisados, será observado se as compras institucionais de alimentos,
mediante políticas públicas, pode ser capaz de contribuir para o desenvolvimento rural regional
de Macaé, impactando (diretamente) na vida dos agricultores familiares do Município.

