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Resumen  
 
O trabalho a ser apresentado pretende mostrar a importa ̂ncia das poli ́ticas pu ́blicas para o 
desenvolvimento e permane ̂ncia dos agricultores familiares e suas fami ́lias na propriedade 
rural, em que destacamos o Programa de Aquisic ̧ão de Alimentos (PAA) e o Programa 
Nacional de Alimentac ̧ão Escolar (PNAE), analisado seu funcionamento em um estudo de 
caso referente a ̀ Adamantina, no Estado de São Paulo, Brasil. Observou-se que as 
associações (Associação Passiflora de Produtores Rurais de Adamantina e Região, e 
Associação dos Produtores de Leite do Município de Adamantina e Regia ̃o) na localidade 
representam, ao congregar agricultores e propiciar a troca de experie ̂ncias, grande 
significado para a execuc ̧ão das políticas pu ́blicas federais, entretanto há ainda a 
necessidade pelo apoio – inclusive financeiro – do poder pu ́blico na escala local para que 
estas mantenham suas atividades. Isso gera du ́vidas quanto à continuidade dos programas, 
mas medidas, como implantac ̧ão de agroindu ́stria, têm vindo na contramão, no sentido de 
gerar valor agregado e expandir a comercializac ̧ão da produção agropecuária familiar. 
Verifica-se, em suma, que estes programas constituem-se motivação para permane ̂ncia no 
campo, dinamizador acerca dos circuitos curtos de produção e consumo, além de que, os 
alimentos – em condições de qualidade este ́tica e nutricional – ofertados na alimentac ̧ão 
escolar e instituic ̧ões sociais agem na mitigac ̧ão da inseguranc ̧a alimentar e nutricional, por 
exemplo, sendo benefício tanto para o campo quanto para a cidade. A pesquisa foi realizada 
através de pesquisas a referenciais bibliográficos e trabalhos de campo, com questiona ́rios 



 

 

semiestruturados e entrevistas buscando caracterizar a efetividade, particularidades do 
agricultor familiar, bem como a área de alcance dos programas/associac ̧ões.  
 
 


