Agricultura Famíliar no Contexto de Alimentação escolar do Municipio de
Pinhalzinho – SC
Entende-se por agricultura familiar o cultivo da terra realizado por pequenos
proprietários rurais, tendo como mão-de-obra essencialmente o núcleo familiar, em
contraste com a agricultura patronal - que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou
temporários, em propriedades médias ou grandes.
Com a aprovação da Lei N. 11.947/2009 pelo então Presidente da República,
determinou que no mínimo 30% dos recursos destinados a aquisição de alimentos pelo
programa nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sejam utilizados na compra de
produtos diretamente da agricultura familiar da região.
O presente projeto de pesquisa

tem como finalidade compreender como se

apresenta a estrutura da agricultura familiar no município de Pinhalzinho- SC e a
aplicabilidade da lei n° 11.947/2009 para com o fornecimento junto a Alimentação
Escolar, contextualizando a atuação do Profissional Nutricionista em gerenciar a
alimentação escolar e criar parcerias com os agricultores para viabilizar a aplicação
desta determinação da lei, saindo do campo burocrático e migrando para ações sociais
com grupos de agricultores em sua organização.
Conhecendo esta realidade tivemos interesse em conhecer e compreender a
organização das ações voltadas para execução da Lei N.11.947/2009 junto a alimentação
escolar do município de Pinhalzinho – SC.
O projeto foi então realizado a campo nas propriedades dos agricultores, nas
agroindústrias dos fornecedores da Alimentação Escolar do ano de 2012.
Os benefícios que o projeto nos trouxe foi o incentivo ao agricultor em fornecer
produtos a merenda escolar;

valorização do agricultor; promover o desenvolvimento

local; reconhecimento e diagnostico da realidade da agricultura familiar do município.
O projeto foi aplicado no período de março a maio de 2012. Sendo que os
resultados ainda estão sendo trabalhados. Aplicação de questionário com 15 questões,
sendo 8 abertas e 7 fechadas.
O município disponibilizou para a realização do projeto o transporte do para se
deslocar ate as propriedades assim como computador e materiais de expediente.
Tivemos parceria da Administração pública; UNOCHAPECO; Secretaria de
Educação; Nutricionista; Estagiarias da UNOCHAPECO; Famílias de Agricultores.
Foi um projeto de pesquisa a campo realizado na propriedade rural de cada
agricultor ou cada agroindústria podendo acompanhar o processo, conhecer a realidade
de cada fornecedor que no momento fornecia para a Alimentação Escolar do Município.

A dificuldade encontrada foi a de encontrar os agricultores em casa ou se adequar
ao melhor horário que eles não estivessem no campo.
O resultados alcançados neste projeto foi o diagnostico das dificuldades que os
agricultores enfrentam na produção assim como na entrega dos produtos; Ouvir suas
angustias e satisfação sobre o fornecimento a Alimentação escolar;

reconhecimento

local.
Creio que saímos com nossos objetivos alcançados com sucesso.
Sabemos que hoje temos novas famílias no Programa da Alimentação teríamos
que recomeçar o projeto para reconhecer estas novas famílias. E acrescentar alguns
pontos que vimos que podem ser ajustados para que o projeto de pesquisa seja mais
concreto.
Conclui-se que a gestão da alimentação escolar deste município esta organizada
de forma coerente aos princípios determinados pelo PNAE, onde busca através de
parcerias com as secretarias de educação, saúde, agricultura e administração
desenvolver ações responsáveis a participação dos agricultores junto a alimentação
escolar.
Através desta pesquisa, busca-se mais participação e incentivo dos agricultores,
surgindo um desafio: Montar um fórum regional da agricultura família com todos os
municípios do oeste catarinense para:

Estabelecer uma parceria entre agricultores,

técnicos agrícolas, agrônomos e nutricionistas para melhoras as propriedades rurais da
nossa região.
Só assim conseguiremos...
 Incentivar o desenvolvimento da agricultura,
 Evitar o êxodo rural,
 Aumentar o ICMS dos municípios,
 Aumentar a renda dos produtores rurais,
 Promover cursos de capacitação,
 Encontros dos agricultores,
 Promover a participação dos produtores em conselhos municipais.

Responsável pelo Projeto: Lineia Pezzini – Nutricionista da Prefeitura Municipal de
Pinhalzinho-SC
Email : nutrilineia@yahoo.com.br
Fone: (49) 88021450

