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O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) no contexto da Associação dos Produtores Rurais de 
Dracena- Estado de São Paulo, Brasil.  

 

 

Resumen  
 
A partir da descentralização política e administrativa, ocorrida no cenário brasileiro, 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a se 
configurar como local de implementação de políticas públicas e de participação social. 
Dentre os tipos de participação social que passaram a se estabelecer, temos as 
organizações coletivas de produtores rurais. Esse tipo de organização, quando bem 
estruturada, consegue viabilizar aos produtores associados, estratégias de reprodução 
para sua permanência no campo, como a participação em programas do governo federal, 
como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). Criados e/ou reformulados na gestão do presidente da 
república, Luiz Inácio Lula da Silva, os programas têm como finalidade, por um lado, 
adquirir produtos dos pequenos produtores rurais, e, por outro, abastecer populações 
atendidas pela rede socioassistencial, como asilos e hospitais, no caso do PAA, e escolas do 
ensino fundamental e médio, no caso do PNAE. Desse modo, visto que os programas têm 



 

 

como um dos seus focos, os pequenos produtores rurais, nosso trabalho pretende apresentar 
os resultados obtidos com a pesquisa realizada no município de Dracena, localizado na 
porção oeste do Estado de São Paulo, priorizando a associação de produtores rurais. 
Para tanto, é considerado a importância de políticas como o PAA e o PNAE para a 
reprodução econômica e social dos produtores, bem como os efeitos dessas políticas 
para a dinâmica local e a formação dos arranjos institucionais, além dos limites 
expressos para o desenvolvimento dos programas. Foram realizados levantamentos 
bibliográficos e entrevistas, com roteiros pré-elaborados, que contemplaram a presidente 
da associação, bem como a aplicação de questionário junto aos produtores associados e 
participantes do PAA e do PNAE. Para a discussão teórica, levamos em consideração as 
contribuições de Hespanhol (2007, 2010, 2013), Caldeira (2008), Oliveira (2010), entre 
outros.  
 
 
 
 


