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RESUMO 

A alimentação escolar vem recebendo destaque nas ultimas décadas, consolidando-se como 

direito essencial. O PNAE formalizou-se objetivando promover através de técnicas 

operacionais, alimentação adequada por meio de alimentos diversificados e seguros, 

observadas as tradições e hábitos culturais de cada região, auxiliando o processo de ensino-

aprendizagem, avanço no rendimento escolar dos alunos, desenvolvimento de práticas 

saudáveis através da educação alimentar e participação da comunidade nas ações do 

programa. Ainda que o desenho institucional do PNAE determine as diretrizes básicas, 

especialmente objetivos e metas que deverão ser desenvolvidos, é o município executor do 

programa que conduzirá a implementação da política pública, articulando o planejamento às 

instituições que permeiam o âmbito local, constituindo arranjos institucionais locais de forma 

particular no decorrer de sua implementação. Nesta pesquisa, propôs-se uma análise dos 

arranjos institucionais do PNAE no município de Natal a partir dos normativos federais 

propostos e seus desdobramentos no contexto local, a partir do viés teórico-metodológico dos 

estudos mais recentes acerca dos arranjos institucionais. O estudo partiu da análise do 

desenho do programa, sua organização e características específicas, bem como 

operacionalização em âmbito local, isto é, a relação entre estrutura normativa e reprodução da 

política a partir de categorias analíticas adaptadas à presente pesquisa. Para consecução dos 

objetivos da pesquisa, foram realizadas entrevistas com os principais implementadores do 

programa, em seguida utilizaram-se quatro categorias analíticas que propiciaram a 

concretização dos objetivos deste estudo, as relações federativas, analisando a forma como se 

articulam os entes federativos envolvidos na dinâmica do programa, as relações interesetoriais 

explorando a articulação horizontal do programa, a complementariedade de políticas e 

diferentes setores do município, a compreensão dos gestores a partir dos discursos, 

observando a forma como compreendem os objetivos e a importância do programa e por fim, 

os mecanismos políticos do PNAE, divididos em mecanismos de participação e instrumentos 

de fiscalização e controle externos e internos. Por fim, realizou-se uma confluência entre o 

referencial teórico, observação do contexto e articulação entre os discursos dos entrevistados 

de modo a compreender a natureza do problema. A partir da análise demonstrou-se a 

existência de diversos desafios e obstáculos na execução do programa, como baixa articulação 

intersetorial, ausência de relações federativas com as demais esferas governamentais, pouca 

internalização de valores do programa por parte de alguns implementadores, além de carência 

de instrumentos viabilizadores de participação social, dificuldades que, se superadas, poderão 

contribuir positivamente para uma implementação mais exitosa do PNAE em Natal. Todavia, 

o programa vem contribuindo significativamente com o fomento da agricultura familiar e 

consequente desenvolvimento local no município, além de ser indispensável para a oferta da 

alimentação escolar de extrema importância para os alunos da educação básica. Observou-se 

também implementadores capacitados, necessitando de condições técnicas e recursos para 

executar da melhor forma o programa. Espera-se, que as informações fornecidas possam 

nortear ações governamentais corretivas das fragilidades do PNAE e do município de Natal, 



 

 

 

 

aperfeiçoando o programa e ainda, direcionar estudos mais aprofundados sobre a temática em 

questão inserindo-a como prioridade nas agendas políticas. 

Palavras-chave: PNAE; Arranjos institucionais; Intersetorialidade; Relações federativas; 

Mecanismos políticos; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

School feeding has been receiving  highlighttin the last decades, consolidating itself as an 

essential law. PNAE was formalized in order to promote, by operational techniques an 

adequate meal from diversified and safe food, observing the traditions and cultural habits of 

each region, vigorously assisting the teaching-learning process and the progress in school 

performance of the Students, in addition to planning the development of healthy practices and 

food education, as well as community participation in the actions of the program. Although 

the institutional design of the PNAE determines the basic guidelines, especially objectives 

and goals that have to be developed, it is the executing city of the program that will lead to the 

implementation of public policy, articulating the program planning to the institutions that 

permeate the local scope, instituting new local arrangements in line with the particular way in 

which policy is coordinated in the course of thouhgout of implementation. In this study, it was 

proposed an analysis of the institutional arrangements of the PNAE in the city of Natal from 

the federal norms proposed and their transformations and in the local context, from the 

theoretical-methodological bias of the most recent studies about the institutional 

arrangements. The study was based on an analysis of the program design, its organization and 

specific characteristics, as well as operationalization at the local level, that is, the relation 

between normative structure and policy reproduction from analytical categories adapted to the 

present study . In order to achieve the objectives of the study , interviews were carried out 

with the main implementers of the program then four analytical categories were used that 

facilitated the realization of the aims of this study, federative relations, analyzing how the 

federal entities involved in the dynamics are articulated of the program, intersectorial relations 

exploring the horizontal articulation of the program, complementarity of policies and different 

sectors of the city, the understanding of managers from the discourses, observing how they 

understand the objectives and the importance of the program and finally the mechanisms 

PNAE policies, divided into participation mechanisms and external and internal control and 

oversight instruments. Finally, there was a cross-check information between the theoretical 

reference, observation of the context and articulation among the interviewees' discourses in 

order to understand the nature of the problem. By the analysis it was demonstrated the 

existence of several challenges and obstacles to be overcome such as low intersectoral 

articulation, absence of federative relations with other governmental spheres, besides lack of 

enablers instruments of social participation, difficulties that, if overcome, could contribute 

positively to a more successful implementation of PNAE in Natal. However, the program has 

been contributing significantly to the promotion of family farming and consequent local 

development in the city, besides being indispensable for the provision of school feeding of 

extreme importance for students of basic education. Some trained and interested implementers 

were also observed, requiring only the technical conditions and financial resources to execute 

the program in the best way. It is hoped that the information provided may guide corrective 

government actions of the weaknesses of the PNAE and of theown city studied, improving the 



 

 

 

 

program and also that they can direct deeper studies on the subject in question and inserting it 

as a priority in the political agendas. 

Keywords: PNAE; Institutional arrangements; Intersectoriality; Federal relations; Political 

mechanisms; 
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1. Introdução 

 

No decorrer da década de 30, surge no Brasil uma preocupação com as necessidades 

nutricionais da população, além da garantia de seu acesso. Essa preocupação passa a se 

refletir, nos períodos subsequentes, em políticas de assistência alimentar e, posteriormente, 

em uma maior atenção não apenas às questões de combate à fome, mas também a uma 

melhoria na qualidade dos alimentos consumidos juntamente às questões de higiene sanitária 

e produção de alimentos sob meios sustentáveis a fim de propiciar melhores condições de 

saúde aos indivíduos. 

A partir da década de 50, passa a se formar o arcabouço do programa que mais 

tardiamente ensejaria a formalização do PNAE. Ainda que não possuísse a abrangência 

existente atualmente, esse programa era norteado de igual modo pela necessidade de 

suplementação da alimentação escolar, difundindo-se a temática nas agendas públicas 

paulatinamente e, assim, tornando-se um direito constitucionalmente assegurado mediante o 

artigo 208, VII da Constituição Federal de 1988, disciplinando que o dever do Estado com a 

educação deverá ser efetivado através de programas suplementares de alimentação, 

representando importante conquista para a área (BRASIL, 1988). 

A pauta das necessidades nutricionais da população amplia-se gradativamente sendo, 

em 1999, a Política Nacional de Nutrição e Alimentação aprovada pelo Conselho Nacional de 

Saúde, uma vez trata-se de período anterior à criação do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar, engendrando assim na formulação de programas nacionais e regionais a fim de 

promover condições dignas de alimentação e nutrição para a sociedade.  

Nesse contexto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é instituído 

formalmente através da lei federal 11.947 de 2009 em âmbito nacional sob responsabilidade 

do Ministério da Educação e sistematizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, visando a garantir a segurança alimentar (MALUF, 2000) por meio de 

uma alimentação saudável aos alunos da rede pública da educação básica. 

O PNAE objetiva promover, através de técnicas operacionais, a alimentação adequada 

por meio de alimentos diversificados e seguros, observadas as tradições e hábitos culturais de 

cada região, auxiliando vigorosamente o processo de ensino-aprendizagem e o avanço no 

rendimento escolar dos alunos, além de tencionar o desenvolvimento de práticas saudáveis e 



 

16 

 

 

educação alimentar, bem como a participação da comunidade nas ações do programa 

(BRASIL, 2009). 

Ademais, o programa busca promover o desenvolvimento local, posto que consoante a 

lei que regulamenta o programa, a alimentação oferecida no ambiente escolar deve ser 

adquirida em um mínimo de 30% (trina por cento) produzida em âmbito local, 

preferencialmente pela agricultura familiar através das chamadas públicas, dispensando-se o 

processo licitatório desde que os valores sejam compatíveis com o mercado local, permitindo 

assim maior celeridade à aquisição dos produtos (BRASIL, 2009). 

Conforme a Lei que normativa a política, os recursos financeiros oriundos da União 

são repassados via FNDE aos estados, Distrito Federal, municípios e escolas federais para 

execução da política no contexto local, devendo ser empregados tão somente na aquisição de 

gêneros alimentícios, visando a suplementar as necessidades nutricionais dos estudantes. 

Em conformidade à referida legislação concernente ao programa, o arranjo 

institucional do PNAE transfere para o município a garantia da alimentação escolar conforme 

necessidades nutricionais dos alunos através de contrapartida financeira. Assim, fica a cargo 

da Unidade Executora a promoção de educação alimentar e nutricional, a capacitação dos 

recursos humanos envolvidos na execução do programa, desde o fornecimento de instalações 

físicas até a prestação de contas dos recursos recebidos, conferindo ainda autonomia aos entes 

para que celebrem convênios ou acordos inter e intragovernamentais que permitam auxiliar e 

otimizar o controle do programa (BRASIL, 2009). 

Ainda que o desenho institucional do PNAE determine as diretrizes básicas, 

especialmente objetivos e metas que deverão ser desenvolvidos, é o município executor do 

programa que conduzirá a implementação da política pública, articulando o planejamento do 

programa às instituições que permeiam o âmbito local, instituindo novos arranjos 

institucionais locais em consonância à forma particular que se coordena a política no decorrer 

de sua implementação (GOMIDE e PIRES, 2014). 

O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, conta atualmente 

com setenta e quatro escolas e setenta e dois Centros Municipais de Educação Infantil 

distribuídos nas quatro regiões administrativas dos municípios. Essas regiões apresentam 

distinções consideráveis tanto no que se refere à qualidade de vida, quanto à concentração de 

favelas, distribuição de renda, escolaridade da população, dentre outros fatores 
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influenciadores na condição de vida dos moradores de Natal (HORA, 2014; PNUD, 2013; 

BARROSO, 2003) 

Todas as cento e vinte e seis instituições escolares municipais utilizam e necessitam do 

PNAE e do subsídio financeiro federal proveniente para fornecer alimentação escolar aos 

alunos, ainda que abaixo do ideal nutricional, especialmente no que concerne às escolas 

localizadas nas regiões mais carentes de recursos essenciais que oferecem a alimentação 

escolar como principal refeição diária para estudantes em situação de insegurança alimentar, 

conjuntura que confirma a relevância do programa. 

Este viés teórico-metodológico parte da concepção de uma descentralização desigual 

das políticas sociais, apresentando resultados distintos em contextos distintos. O exame acerca 

da situação do Brasil problematiza a análise proposta, uma vez que o processo de 

descentralização fortemente iniciado na década de 1980 estava respaldado na concepção de 

maior democratização e eficiência na provisão de serviços públicos, aperfeiçoando as 

condições de vida da população e aproximando o Estado dos cidadãos através da assimilação 

real das demandas sociais (ARRETCHE, 1996). 

Ocorre que a transferência de recursos e competências para os municípios não se 

tornaram condições suficientes para viabilizar a implementação homogênea e adequada das 

políticas públicas, assumindo uma “diversidade de formatos institucionais” (Arretche, 2003, 

p. 55) e não apresentando garantia de redução das heterogeneidades regionais no 

fornecimento de serviços públicos à população, ressaltando-se que essa heterogeneidade não 

se expressa somente entre as regiões, mas ocorre do mesmo modo no interior de cada região 

(SOUZA, 2002). 

 

A forma institucional adquirida por uma política descentralizada quando 

implementada depende fortemente da sua formulação e das burocracias locais que a 

executam. Se o arranjo institucional oferece mecanismos capazes de manter o foco nas metas 

definidas preliminarmente a nível federal e de obter os resultados propostos, a forma como a 

burocracia irá lidar com essas interações e quais instrumentos utilizará para concretizar os 

objetivos podem variar significativamente de acordo com o contexto local determinando 

diferentes comportamentos políticos. 

O resultado das políticas públicas é imprevisível, pois dependerá de fatores como 

diretrizes previstas no plano do programa, controle dos representantes, estratégias, ações e 
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decisões tomadas pelos implementadores. Portanto, ainda que o programa detenha um 

arcabouço normativo, as ações desempenhadas pelos executores e as condições possibilitadas 

poderão modificar a trajetória da política e o seu resultado. 

Cada sociedade tem suas particularidades, diferentes formas de distribuição de poder, 

aparatos burocráticos, ferramentas institucionais e cultura para promoção de políticas públicas 

determinando os arranjos institucionais locais. O contexto específico e os incentivos recebidos 

definirão como esses fatores se comportam, como influenciam o processo político afetando 

diretamente o resultado das políticas públicas. 

O presente estudo pressupõe que as instituições regulam o comportamento dos 

indivíduos podendo, dessa forma, modificar as intenções estabelecidas inicialmente no 

desenho da política, alterando o foco conforme a apropriação dos burocratas, uma vez que, 

para Durkheim (1999), o indivíduo atribui suas características próprias às instituições, não 

agindo como mero executor a partir da forma que cada agente responsável pela 

implementação do programa compreende e conduz os objetivos propostos. 

Saravia (2006) entende as políticas públicas como um fluxo de decisões políticas 

destinados a modificar uma determinada realidade, decisões essas que se concretizam em 

decorrência da combinação entre os arranjos institucionais e o tecido social de onde é 

operacionalizada. 

Dessa forma, analisando uma dessas partes isoladas condicionantes da política pública 

como forma de sistematizar o estudo e utilizando a compreensão de Souza (2006) de que não 

apenas a sociedade influencia a política pública, mas o desenho institucional e instituições 

exercem influência na formulação, bem como na implementação e resultado da política. 

Portanto, o objetivo da pesquisa é analisar a implementação do PNAE em Natal a 

partir de uma análise dos arranjos institucionais que sustentam essa política pública no âmbito 

local, explorando o desenho da referida política e os desdobramentos no decorrer de sua 

operacionalização na consecução dos objetivos do programa. 

Nessa perspectiva, o desenho da política exerce papel determinante na análise, uma 

vez que para a compreensão de um programa descentralizado é imprescindível observar o 

formato das instituições que dão suporte ao programa, a forma que se articula no município 

através dos burocratas responsáveis pela execução da política e dotados de poder decisório no 

processo de implementação do programa, a forma que se articulam e o discurso dos gestores.  
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Importa esclarecer que este estudo não se aterá aos efeitos da política na sociedade e à 

ingerência do tecido social no seu resultado, ainda que compreenda sua relevância, detendo 

sua análise notadamente a investigar a forma como a prefeitura municipal lida com o 

problema e se apropria dos objetivos delineados, considerando ainda a extrema complexidade 

para o Estado cumprir as políticas públicas, uma vez que as etapas de planejamento e 

operacionalização, ainda que mantenham conexão, divergem entre si. 

Partindo da proposta de análise de Lima e Dascenzi (2013), a partir de sua revisão de 

literatura, pode-se considerar a forte relação que existe entre o plano e sua execução. Assim, 

deverão ser considerados alguns fatores na implementação da política, as características do 

plano, a organização do aparato administrativo responsável pela implementação e as 

concepções dos indivíduos da administração pública, sendo, portanto, a política produto dessa 

interação entre as metas traçadas no desenho institucional do programa e os elementos de 

ação dos implementadores. 

Estudou-se o PNAE no município de Natal destacando o arranjo em torno do qual é 

implementado, partindo de uma análise do desenho do programa, sua organização e 

características específicas, bem como a operacionalização em âmbito local, isto é, a relação 

entre estrutura normativa e reprodução da política a partir de categorias analíticas adaptadas à 

presente pesquisa. 

Nessa perspectiva, a pesquisa estrutura-se em três momentos. Inicialmente, o trabalho 

apresenta um resgate teórico-metodológico sobre políticas públicas e a etapa de 

implementação, enfatizando o papel dos entes executores nesse processo. Aborda, ainda, a 

literatura sobre arranjos institucionais e a capacidade de se reinventar a política pelos 

governos locais nos programas que oferecem uma ampla discricionariedade na execução. 

Em seguida, a pesquisa apresenta um aprofundamento quanto ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar - PNAE, objetivos definidos e a estrutura do seu desenho 

institucional enquanto ponto de partida da política, explorando a contribuição da segurança 

alimentar para a consolidação do programa e, por conseguinte, contextualiza o município de 

Natal, ambiente de análise da pesquisa, caracterizando-o através de sucintas informações que 

viabilizaram a compreensão dos resultados. 

Posteriormente, aborda-se o núcleo do estudo a partir de uma análise da 

implementação do PNAE em Natal com base nos normativos propostos pelo Ente central, 
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através de quais mecanismos é operacionalizado, organização do ambiente político 

administrativo, recursos de pessoal e infraestrutura, explorando os desdobramentos na 

execução do programa a partir do viés teórico-metodológico dos arranjos institucionais locais 

abordados por Gomides e Pires (2014), Lotta (2013, 2015, 2016), Vaz (2013, 2015), Favaretto 

(2014), adaptados à realidade da presente pesquisa. 

Para tanto, utilizou-se quatro categorias analíticas que propiciaram a concretização dos 

objetivos deste estudo, a saber: as relações federativas, analisando a forma como se articulam 

os entes federativos envolvidos na dinâmica do programa; as relações interesetoriais, 

explorando a articulação horizontal do programa, a complementariedade de políticas e 

diferentes setores do município; a compreensão dos gestores a partir dos discursos, 

observando a forma como compreendem os objetivos e a importância do programa e, por fim, 

os mecanismos políticos do PNAE, decompostos em mecanismos de participação e 

instrumentos de fiscalização e controle externos e internos. 

O conhecimento aprofundado de uma política pública de tamanha abrangência é de 

extrema relevância social, uma vez que, além de explorar o aparato burocrático de uma capital 

e a capacidade de reproduzir o desenho da política frente à incerteza no tocante à adequada 

compreensão do programa a partir do problema social que se busca confrontar, abordam-se 

também as dificuldades observadas na condução do programa. 

Espera-se, dessa forma, que as informações fornecidas possam nortear ações 

governamentais corretivas das fragilidades do PNAE e do próprio município estudado e, 

ainda, que possam direcionar estudos mais aprofundados sobre a temática em questão. 
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1.1 Procedimentos metodológicos 

 

Ciência significa conhecimento e possui como principal objetivo proporcionar a 

veracidade de fatos por meio de estudo (GIL, 1999), uma vez que só se pratica ciência 

pesquisando (SEVERINO, 2000). Portanto, o presente estudo visa a contribuir com a ciência 

através da investigação quanto à dinâmica e apropriação das diretrizes de uma política pública 

de âmbito federal, o PNAE, no município de Natal utilizando-se de um conjunto de 

procedimentos abaixo elencados. 

Para a consecução dos objetivos propostos na pesquisa, realizou-se uma análise 

qualitativa buscando compreender de forma aprofundada, interpretativa e subjetiva, o objeto 

da pesquisa. 

 Inicialmente, contou-se com uma pesquisa bibliográfica acerca do objeto de estudo 

compilando a contribuição de diversos autores à temática, explorando as políticas públicas e a 

etapa de implementação e os estudos recentes acerca dos arranjos institucionais locais, além 

de um aprofundamento sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e a 

contribuição da segurança alimentar como diretriz do programa. 

Em seguida, realizou-se pesquisa documental através da análise de documentos 

oficiais, leis, regulamentos e demais normativos que permitiram captar o desenho institucional 

do PNAE delineado em âmbito federal para conhecimento dos objetivos, metas, alocação de 

recursos e resultados esperados do programa. 

Posteriormente, foram realizadas entrevistas auxiliadas por um roteiro de perguntas, 

permitindo uma maior liberdade na fala dos entrevistados, buscando compreender a 

implementação da política pública em Natal, os desafios, entraves, a forma como o desenho 

do programa é institucionalizado no decurso da implementação do PNAE e como se 

coordenam os arranjos institucionais da política no contexto local. 

As entrevistas são basilares quando para a concretização dos objetivos se torna 

imprescindível estruturar crenças, valores, ideias de universos sociais não passíveis de 

quantificação, obtendo noções aprofundadas de como os atores envolvidos percebem sua 

realidade e se portam na condução da política (MINAYO, 2013). 
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Ainda que o controle das políticas seja dos representantes, os implementadores 

possuem poder e discricionariedade para desenvolver suas atividades, podendo, dessa forma, 

modificar o percurso da política pública (LIMA e DASCENZI, 2013). 

Deste modo, a escolha dos entrevistados foi realizada de forma a proporcionar acesso 

aos principais responsáveis por operacionalizar a política com poder decisório nesta etapa no 

município de Natal com base na discricionariedade conferida ao Ente executor, desde os 

responsáveis na Secretaria de Educação, que sistematizam o programa para sua devida 

operacionalização, os envolvidos nesse processo até os diretores de escolas, implementadores 

finais com poder de decisão. 

Por conseguinte, foram entrevistados os seguintes implementadores para obtenção dos 

resultados propostos: 

a) Secretário Adjunto de Administração Escolar; 

b) Coordenadora do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal 

de Educação; 

c) Nutricionista (Responsável técnica do PNAE em Natal); 

d) Diretor financeiro da Secretaria Municipal de Educação de Natal; 

e) Delegado do MDA em Natal; 

f) Diretor do setor de Mercados Institucionais da EMATER/RN; 

g) Vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE; 

h) Diretora do Departamento de Segurança Alimentar municipal; 

i) Diretor da Escola Municipal Amadeu Araújo; 

j) Diretor da Escola Municipal Ascendino de Almeida; 

k) Diretor da Escola Municipal Francisca Ferreira; 

l) Diretor da Escola Municipal Santos Reis. 

 

Para obtenção dos dados e entrevistas realizadas, foi necessária a confecção de ofícios 

pela UFRN, os quais foram dirigidos às autoridades responsáveis pelas Instituições visitadas.  

Consoante os dados da prefeitura municipal, o município de Natal é divido em quatro 

regiões administrativas: leste, oeste, norte e sul. Neste contexto, foram realizadas entrevistas 

em quatro escolas do município de Natal pertencentes a cada região administrativa. 
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Em conformidade com as informações fornecidas pela Secretaria de Educação, a 

escolha das instituições escolares se deu em razão do maior volume de recursos recebidos 

para execução do PNAE por cada região administrativa, consoante valores apresentados no 

decorrer da pesquisa, uma vez que proporcionará o estudo da dinâmica do PNAE em maior 

alcance do programa dentro do município, além de observar características e necessidades de 

diferentes regiões municipais. 

A Escola Municipal Amadeu Araújo está localizada na região Norte do município, a 

Escola Municipal Ascendino de Almeida está localizada na região Sul, a Escola Municipal 

Santos Reis, na região Leste e a Escola Municipal Francisca Ferreira na região Oeste. 

Ao final, realizou-se uma análise através de interseção entre pesquisa bibliográfica, 

documental e entrevistas, estabelecendo categorias de análise para a compreensão da forma 

que a ideia é executada e quais arranjos institucionais se formam no contexto municipal. 

Foram consideradas apenas as informações das entrevistas que acrescentaram 

qualidade à análise desta pesquisa e propiciaram maior compreensão do objeto de estudo, 

examinados por meio de fidedigna transcrição dos registros e cuidadosa interpretação das 

falas dos entrevistados (VELHO, 1986), formulando explicações para o universo estudado. 

Inicialmente, observou-se a dinâmica da política no município, explorando a sua 

implementação. Em seguida, para exame dos arranjos institucionais locais, dividiu-se a 

análise em quatro categorias, abordando da seguinte forma: 

1. Coordenação intersetorial: articulação entre os diversos setores existentes no 

município e essenciais ao adequado desempenho do programa. 

2. Relações federativas: entre as diferentes esferas compreendidas no arranjo do 

PNAE, observando a forma como se articulam verticalmente. 

3. Compreensão dos implementadores: observando o discurso dos profissionais 

através das entrevistas, buscando compreender a forma como internalizam os 

valores e objetivos do programa e o interesse demonstrado na exitosa 

consecução do planejamento. 

4.  Mecanismos políticos: formas de inserção e interação entre os diversos atores 

envolvidos no processo de formulação e implementação do PNAE. 

A) Mecanismos de participação: análise dos instrumentos formais e da forma 

de inclusão dos atores sociais na implementação do PNAE. 
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B) Mecanismos de fiscalização: compreensão dos instrumentos de 

monitoramento, fiscalização e controle por atores internos e externos 

quanto aos recursos e demais objetivos do programa. 

As categorias analíticas foram designadas em fundamento aos estudos mais recentes 

no que concerne aos arranjos institucionais, utilizando essa ferramenta de pesquisa como 

importante mecanismo de análise de políticas públicas, adaptando-se as categorias à realidade 

encontrada pela pesquisadora no contexto municipal e ao tempo necessário e disponível para 

análise. 

Realizou-se uma exploração das categorias por meio da confluência entre o referencial 

teórico, observação do contexto e articulação entre os discursos dos entrevistados de modo a 

compreender a natureza do problema (DUARTE, 2004). 

Tendo, por fim, resultados e conclusão final abrangendo as contribuições de todas as 

etapas da pesquisa, bem como os apontamentos de maior relevância e reflexões para 

pesquisas futuras. 
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2. Arranjos institucionais na implementação das políticas públicas 

  

Neste capítulo, serão analisadas inicialmente a acepção sobre políticas públicas e o seu 

ciclo abordando especialmente a etapa de implementação para, em seguida, discorrer acerca 

dos arranjos institucionais através de um compêndio da literatura com foco na compreensão 

da dinâmica política a partir da interação entre desenho institucional, implementação e seus 

desdobramentos, propiciando um direcionamento ao cerne da pesquisa. 

 

2.1 Políticas Públicas e implementação: analisando o governo em ação e o papel dos 

implementadores 

 

No transcorrer dos anos, o avanço dos regimes democráticos intensificaram a 

heterogeneidade de demandas sociais e potencializaram a exigência por resultados que 

atendam às necessidades da sociedade e ofereçam estratégias capazes de minimizar os anseios 

da população. 

Assim, os governos passaram a planejar com mais afinco medidas para atender a essas 

demandas desenvolvendo a capacidade de lidar com variações no contexto social que vieram 

a refletir diretamente na vida dos cidadãos, atuando o governo como instrumento na 

implementação de políticas públicas.  

A política pública pode ser entendida como uma área de conhecimento 

multidisciplinar que busca estudar o governo em ação e/ou analisar essa ação, partindo de 

uma visão holística composta por indivíduos, instituições, interações, interesses que 

circundam todo o processo da política (SOUZA, 2007).  

Saravia (2006), por sua vez, entende a política pública através de uma perspectiva 

mais sistemática, como um conjunto de decisões que, por meio de ações ou omissões, destina-

se a manter ou modificar uma realidade, sendo necessário, para tanto, a definição de 

estratégias que propiciem a consecução dos objetivos propostos no plano. 

Para a estruturação de uma política pública, são necessários isntrumentos norteadores 

do fluxo, orientações, mecanismos institucionais adequados, objetivos delimitados, diretrizes 
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e expectativa de resultados, além da definição do público-alvo e alocação de recursos 

necessários à sua operacionalização, traduzindo-se em planos, programas. 

Ainda que as políticas públicas sejam fruto de ações dos governos, a esses não se 

restringe. Trata-se de um processo complexo que envolve uma infinidade de peças 

importantes, dinâmicas de interação em que os atores políticos e sociais, imersos em valores, 

ideologias, culturas, modificam o transcurso das políticas através do produto dessas 

articulações e dos múltiplos interesses envolvidos. 

A definição de políticas públicas é mais complexa e profunda que pode parecer, não 

podendo se resumir a uma simples busca por solução de problemas. Essa se expressa como 

processo que envolve um arsenal de decisões influenciadas por atores internos e externos ao 

Estado. É fundamental analisar o inteiro teor de uma política, as ideias e interesses que a 

circundam, os fatores que vão além de uma mera decisão governamental desde a sua 

construção. A política se constitui não apenas do papel do governo, mas de uma ramificação 

de atores que exercem influência no processo decisório. 

Barret (2004) aponta a política como um planejamento que procura mudar ou controlar 

determinada situação, já que, para ele “policy may thus be regarded as both a statement of 

intent by those seeking to change or control behaviour, and a negotiated output emerging from 

the implementation process” (BARRETT, 2004, p. 253).    

 

Embora haja uma variação de tipologias, abordagens e enfoques de políticas públicas, 

neste estudo será adotado o ciclo das políticas públicas como forma de sistematizar a pesquisa 

através de etapas definidas, ainda que se compreenda que, no caso concreto, essas etapas não 

estritamente separadas. 

Parte-se do entendimento de que todas as etapas recebem influências internas e 

externas de ideias, interesses, atores, sendo as fases interdependentes entre si, não existindo 

necessariamente uma dicotomia entre formulação e implementação. 

Nesse contexto, a literatura adepta desta tipologia do ciclo divide a construção da 

política em formulação, implementação e avaliação, podendo apresentar ramificações a essas 

fases, sistematizando o curso da política e facilitando a organização das ideias especialmente 

para fins de análise (SARAVIA, 2006). 

Porém, não se pretende aprofundar detalhadamente cada uma dessas etapas, apenas 

descrevê-las sumariamente abordando as suas principais informações. 
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A política passa a se formar a partir da percepção de um problema, perpassando um 

trâmite de formulação de propostas até a tomada de decisão para, em seguida, ser 

implementada e, por fim, avaliada, inserindo um novo processo de percepção de problemas e 

planejamento político (BAPTISTA; REZENDE, 2011). 

Precedente à etapa de formulação da política, encontra-se a identificação do problema 

que visa a corrigir e sua posterior entrada na agenda política, fase que segundo Saravia (2007 

p. 33) representa a mudança de status para “problema público”. Essa etapa é objeto de 

polêmicas e discussões quanto aos fatores que propiciam a inclusão do problema na agenda 

política.  

Posteriormente à etapa da agenda, o ciclo segue para a formulação da política, fase em 

que é definida a solução mais viável e, a partir da decisão política, são elaborados o plano, os 

objetivos, as diretrizes que deverão guiar todo o fluxo da política pública. 

Em seguida, encontra-se a fase da implementação, momento em que o planejamento 

da política é executado. Alocam-se os recursos e se estrutura o aparato técnico administrativo 

responsável pela operacionalização do programa. 

Por fim, tem-se a fase da avaliação e monitoramento da política pública, etapa 

importante para a análise do desempenho da referida política quanto ao alcance dos objetivos 

indicados no planejamento e aperfeiçoamento dos mecanismos responsáveis pela consecução 

das metas estabelecidas. 

Esse fracionamento tende a promover uma separação e aparente independência entre 

os estágios proporcionando uma ideia de linearidade, suprimindo a forte relação de 

continuidade e conexão existente entre as etapas, como abordam Ham e Hill (1993) sobre a 

tendência existente de se analisar políticas com etapas definidas e que podem ser estudadas 

separadamente. 

Ainda assim, essa distinção de etapas torna-se necessária para a compreensão e auxílio 

dos formuladores e implementadores através de uma sequência lógica e metodizada, 

igualmente de pesquisadores favorecendo uma análise minuciosa das ações e estratégias 

existentes em cada momento do transcurso da política e das negociações e influências 

encontradas no decurso desse processo (MAINARDES, 2006). 

Portanto, a formação de uma política, independente de fragmentá-la em etapas, reflete 

um processo complexo, sustentado por influências, decisões ou ausência delas, mas seu 
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estudo pode contribuir positivamente com o manejo de problemas sociais, como aponta Viana 

(1996), apresentando contribuições ao desenvolvimento dos sistemas políticos: 

 

A conclusão é que, nos sistemas pluralistas modernos, "fazer" política é geralmente 

um processo político muito complexo, podendo a análise de processo decisório 

trazer muitas contribuições para o estudo da natureza e da operacionalidade dos 

sistemas políticos (p.16). 

 

 

No presente estudo será trabalhada de forma mais delineada a etapa da implementação, 

posto que a pesquisa em questão objetiva explorar os arranjos institucionais locais no decorrer 

da execução do programa a partir do desenho institucional do PNAE. Dessa forma, será 

abordada de forma pormenorizada a fase de implementação no ponto subsequente. 

Com relação à etapa da implementação das políticas públicas, essa pode ser 

compreendida como o momento em que o programa é posto em ação, quando é efetivamente 

executado, direcionado pelos objetivos previamente enunciados, podendo sofrer interações no 

decorrer desse processo. 

Alguns autores, como Majone (1995), defendem a ideia da implementação como uma 

etapa estática e linear através de um processo hierárquico desconsiderando as interações 

existentes nessa fase, assumindo a ideia de que um planejamento correto reflete uma 

implementação exata. 

 Portanto, nessa perspectiva, na ocorrência de falhas na implementação da política 

pública, estas não se referem à referida etapa, na verdade refletem erros no plano de 

formulação da política. 

No transcorrer dos estudos que aprofundaram a análise sobre o tema, novos olhares 

recaíram sobre a fase de implementação, percebendo a influência de fatores nessa etapa que se 

sobrepuseram ao foco na formulação da politica, superando o entendimento de 

responsabilidade apenas do planejamento da política, embasado a partir de autores como 

Sabatier e Mazmanian (1979), Ham e Hill (1993) e Lipsky (1980). 

Por conseguinte, muito se tem estudado sobre a fase da implementação, 

especificamente buscando analisar os desvios de rotas que modificam a política e. 

consequentemente, seus resultados, os fatos que ocorrem entre a formulação e a avaliação da 
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política “focando o olhar no processo de traduzir as políticas em ação – o que significa olhar 

para a implementação” (LOTTA, 2010, p. 28). 

Esta pesquisa parte da perspectiva de que a trajetória da Política Pública não 

representa um processo linear, tranquilo e previsível, mas sim uma trajetória complexa 

envolvendo uma infinidade de fatores. 

Barrett (2004) aponta que a partir de 1960 e 1970 surge de fato uma preocupação com 

a eficácia da política pública, procedendo, assim, em estudos que investigavam medidas 

capazes de aprimorar o desempenho das políticas, passando de perguntas como “o quê” dos 

resultados das políticas para “o porquê” do fracasso delas, quais seriam os fatores que 

influenciam a ação e os comportamentos dos executores. 

A partir de 1980, esse arcabouço de concepções dá origem a duas perspectivas 

analíticas na academia sobre o processo de implementação das políticas públicas, os modelos 

top-down e bottom-up (BARRETT, 2004).  

O modelo top-down entende a política como um processo hierárquico e de controle, 

separando política e administração, formulando a política no “topo” e executando através de 

administrados públicos em total conformidade aos objetivos propostos que são comunicados e 

coordenados pelos formuladores. 

No que se refere ao modelo bottom-up, este busca traduzir as intenções do plano da 

política, mas compreende a influência de fatores políticos, organizacionais, relações de poder, 

negociações e barganhas, além de fatores não previstos ou que não tinham como ser 

antecipados no momento da formulação, mas que se refletem no resultado do programa, 

admitindo certa flexibilidade ao fluxo da política. 

 

Assim, o debate acerca desses modelos analíticos sucedeu em análises mais complexas 

da fase de implementação a fim de prover explicações e, consequentemente, melhores 

resultados nas políticas, passando a sintetizar elementos de ambos os modelos em 

concordância à concepção de Ham e Hill (1993) através da exploração do contexto internos e 

externos da organização implementadora, já que para eles “a análise do processo de 

implementação deve explorar a natureza da política, o contexto inter e intra-organizacional 

dentro do qual esta é implementada e o impacto no meio externo que ela espera atingir” 

(HAM e HILL, 1993. p. 140). 
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Lima e Dascenzi (2013), partilhando deste entendimento, abordam a dependência da 

implementação às normas que a regulam, associando à influência dos contextos de ação em 

que a política será operacionalizada, desde os espaços até as burocracias responsáveis, 

acrescendo ainda à análise alguns fatores importantes como as características do plano, a 

organização do aparato administrativo responsável pela implementação e as ideias, os valores 

e as concepções de mundo dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

Compreendendo, assim, a etapa da implementação de forma ainda mais complexa e 

pormenorizada, entendimento acolhido neste estudo, posto tratar-se de uma fase interligada às 

demais, mas de grande relevância quanto ao contexto e atores envolvidos para o resultado das 

políticas públicas. 

Neste ínterim, o primordial é tratar a implementação como um processo que reflete 

relações de interação e negociação no decorrer de sua operacionalização, não se mitigando a 

uma simples etapa administrativa prognosticada, observando e compreendendo toda a 

dinâmica existente nesse trajeto (LOTTA, 2010). 

Para analisar um processo de implementação,  é necessário compreendê-lo como etapa 

fundamental ao êxito ou fracasso das políticas públicas, uma vez que os obstáculos que 

porventura venham a surgir podem colocar em risco os objetivos propostos na política. 

Portanto, para Viana e Baptista (2009), decisões tomadas nessa etapa podem modificar o 

pressuposto fundamental da própria política, reiniciando os processos de negociação e 

barganha e, por conseguinte novos processos de decisões e formulações. 

 

Ham e Hill (1993) apontam que durante a fase de implementação são necessários 

ajustes ao contexto, criação de novos arranjos, tomada de decisões, visto que a política se 

modifica quando é operacionalizada, uma vez que na fase da formulação, é difícil reconhecer 

o contexto e as dificuldades reais que irão surgir, podendo as ações dos burocratas, a partir do 

poder discricionário que lhe são conferidos, acarretar na descontinuidade do plano e na 

execução de uma política inteiramente distinta da planejada. 

A implementação da política e sua execução poderão variar a cada contexto, conforme 

as regras do jogo, as influências recebidas pelos implementadores, interesses e os arranjos 

institucionais em consonância à abordagem de Viana (1996) sobre a relatividade do 

desempenho das políticas públicas e os fatores influenciadores nesse processo: 
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O desempenho da política depende das características das agências 

implementadoras, das condições políticas, econômicas e sociais e da forma de 

execução de atividades. As características das agências implementadoras podem ser 

examinadas de acordo com o tamanho e a competência da equipe; graus de 

hierarquia e sistemas de controle; graus de autonomia; vitalidade da equipe; redes de 

comunicação; e encadeamentos que promovem (VIANA, 1996, p. 18). 

 

Ham e Hill (1993) apontam diversos fatores essenciais a uma implementação 

satisfatória como tempo e recursos suficientes à execução dos objetivos propostos, objetivos 

atingíveis, clareza nas regras evitando-se ambiguidades, controle sobre os atores da 

implementação, compromisso com o desenho formal na implantação da política, flexibilidade 

e implementadores capacitados. 

Na medida em que se compreende a complexidade desta etapa, percebe-se que ainda 

que haja clareza nas diretrizes e objetivos da política, a sua operacionalização pode refletir em 

instabilidade às propostas iniciais, especialmente quando versam sobre programas 

abrangentes envolvendo diversos entes federativos e, em consequência, variados grupos e 

contexto. 

Para tanto, é essencial que o Estado ofereça um corpo técnico qualificado, habilidoso, 

bem instruído, capaz de lidar com os percalços do trajeto político, garantindo uma capacidade 

institucional satisfatória de forma a lidar eficientemente com as demandas que vierem a surgir 

na etapa da implementação. 

Além disso, Lima e Dascenzi (2013) entendem que não há como dissociar as fases do 

ciclo da política pública, pois todas são interdependentes entre si e contínuas, estabelecendo-

se uma forte relação na dinâmica da política. Apontam ainda, quanto à importância do 

planejamento para a etapa da implementação, que a ideia do plano e sua construção devem ser 

compreendidas pelos implementadores para uma melhor execução, entendendo a 

implementação e apropriação das ideias contidas no plano, assumindo um caráter 

descentralizado e aberto. Sobre a implementação, os autores apontam: 

 

Podemos defini-la como um processo de apropriação de uma ideia que, nesse 

sentido, é consequência da interação entre a intenção (expressa no plano) e os 

elementos dos contextos locais de ação. Isso se dá porque a interpretação da 

estrutura normativa de uma política pública é influenciada pelas concepções de 

mundo dos atores que irão executá-la e de suas condições materiais. Desse 

amálgama nasce a ação, a política pública de fato (LIMA e DASCENZI, 2013, p. 

105. Grifo nosso). 
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Ao tratarmos desse processo de implementação de políticas públicas, um fator 

importante para sua análise é a atuação categórica da burocracia responsável pela execução, 

considerando a discricionariedade que possuem culminando em uma operacionalização 

permeada de concepções e ideologias próprias. 

Uma política pública, como é o caso do PNAE, objeto deste estudo, comporta no 

decorrer do ciclo um conjunto de atores políticos envolvidos no desenvolvimento do 

programa, desde formuladores, implementadores, beneficiários e demais atores que exercem 

influência nessa dinâmica. 

A burocracia exerce maior atuação no decurso da implementação, ao passo que, 

influído por motivações políticas ou ideais que carrega consigo, transforma-os em atos do 

poder público (SECCHI, 2013). 

Ham e Hill (1993) entendem que os administrados resistem a uma subordinação 

excessiva, tentando evitar que se tornem meros cumpridores de ordens, gerando um quadro de 

imperfeições, uma vez que podem estar executando decisões que discordam por completo, 

sofrendo uma pressão constante para atuarem dentro dos padrões estabelecidos pelas regras. 

Lotta (2010) retrata que, no decurso dos anos, o Estado passou por uma modernização 

e, dessa forma, a literatura precisou acompanhar e absorver que já não havia uma distância 

acentuada entre burocracia e política, suscitando em novos papéis que passaram a 

complexificar o exercício da burocracia, reduzindo essa segmentação. 

O desenho institucional da política pública não será inserido em um contexto 

destituído de valores e livre de posicionamentos, de maneira oposta será adaptado às 

concepções dos implementadores e sua capacidade de consumação dos objetivos definidos na 

formulação da política. 

O olhar dos implementadores contemplará fatores técnicos, organizacionais, regras 

formais e informais, capacitação dos recursos humanos, qualidade dos espaços de trabalho, 

disponibilidade de recursos no espaço executor/local, adequando os objetivos esperados 

àqueles que são capazes ou se interessam por cumprir, conformando o desenho às suas 

percepções e ações, visto que cada percalço possui uma dificuldade diferente. 

Deste modo, Lima e Dascenzi (2013) pressupõem o plano como um ponto de partida 

absorvido, interpretado e ajustado pelos burocratas a partir do poder discricionário que 
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possuem, fundando-se sobre um “sistemas de ideias” (p. 109) que compreende normas 

formais e informais, capacidades, possibilidades que atuam influenciando o desempenho dos 

implementadores e, de modo consequente, os resultados esperados. 

Arretche (2001) reafirma o exposto quanto à distância existente entre os desenhos das 

políticas previsto nos planos preliminares e a tradução desses planos resultante de decisões 

adotadas por uma “cadeia de implementadores” (p. 46), burocratas, em sua maioria, que não 

participam do processo de formulação e, portanto, podem não absorver integralmente o 

discurso que compõe a premissa central do programa, adotando seus próprios pressupostos no 

transcurso da operacionalização. 

Assim, formam-se situações vulneráveis a falhas, uma vez que essa distância entre 

formuladores e executores e a ausência de um olhar direcionado à realidade que será 

trabalhada pode viabilizar decisões incompatíveis aos objetivos da política pública ocasionada 

por uma administração pública local despreparada e implementadores pouco orientados e 

incentivados. 

 Essa “cadeia de implementadores” compreende todos os agentes envolvidos em escala 

federal, estadual e municipal que tenham relação com programas de execução descentralizada, 

ressaltando as divergências existentes no competitivo campo eleitoral entre múltiplos partidos 

que se mobilizam por desígnios distintos, sucedendo em condutas pouco cooperativas que se 

manifestam em inseguranças e pouca garantia quanto à fidelidade à formulação primitiva 

(ARRETCHE, 2001). 

Gestão é a chave do sucesso da implementação, questões como capacidade 

burócratica, técnica, falhas de comunicação, recursos escassos são condicionantes de uma 

implementação eficaz. Para uma política federal ser bem executada a nível local, são 

necessários induções, recursos, informações, sanções destinados a influenciar a ação dos 

implementadores locais (CLINE, 2000).  

Essa autonomia conferida à burocracia de construir uma nova política a partir de seus 

propósitos e de práticas que adquirem remete-nos à teoria da burocracia do nível de rua, 

inicialmente proposta por Lipsky (1980) oportunidade em que afirma que as decisões tomadas 

por esses burocratas traduzem-se na execução de novas políticas públicas uma vez que o 

contato direto com beneficiários do programa é realizado por esses implementadores. 
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Os burocratas de nível de rua trabalham normalmente de forma mecanizada e possuem 

capacidade de manipular os beneficiários que, por sua vez, não têm muitas alternativas a 

considerar e necessitam dessa prestabilidade de serviços, gerando uma relação de 

superioridade, afetando a vida dessas pessoas (LIPSKY, 1980). 

Portanto, em vez de tratar o processo de implementação e a autonomia dos burocratas 

como um obstáculo, deve-se buscar compreender as influências, percepções e decisões desses 

implementadores para uma análise fidedigna da realidade e que possibilite contribuir 

oferecendo respostas a questionamentos supostamente incompreensíveis. 

Conhecer o nível de autonomia e discricionariedade conferida aos implementadores na 

política que se busca analisar, além do seu aparato administrativo, recursos e as dificuldades 

que enfrentam na condução do programa, permite subsidiar a análise quanto aos rumos da 

política. 

Por fim, este estudo entende a implementação das políticas públicas como um 

complexo processo arraigado de singularidades envolvendo instituições, burocratas dotados 

de valores, interesses que, ao se articularem durante a execução ou no surgimento de uma 

dificuldade intransponível de um programa, possuem a capacidade de modificá-lo, resultando 

em uma política dissemelhante à inicialmente proposta. 

 Deste modo, é imprescindível e oportuno compreender como se comportam os 

arranjos locais no decorrer da implementação, como os implementadores locais do PNAE 

escolheram fazer o programa funcionar e, ainda, como, na sua rotina, administram esse 

planejamento, mantendo os objetivos previamente estipulados ou reformulando-os através de 

ajustes. 

 

 

2.2 Arranjos institucionais: os desdobramentos locais da política pública 

 

A partir da década de 80, uma reforma institucional desencadeou o processo de 

descentralização no Sistema Federativo Brasileiro, modificando fortemente a estrutura 

política tradicional, passando os estados e municípios a gozar de certo grau de autonomia e 

poder.  
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Nesse contexto, as políticas públicas assumiram importantes mudanças especialmente 

no processo de implementação, uma vez que os demais entes dotados dessa autonomia 

receberam a incumbência de gerir políticas públicas por adesão, especialmente no caso de 

políticas de âmbito federal, por livre iniciativa ou ainda por estrito cumprimento de dever 

legal determinado constitucionalmente (ARRETCHE, 1999). 

Assim, a centralização das decisões concedidas ao governo federal que até então 

predominava perdeu seu lugar de destaque, modificando o papel dos Estados e Municípios de 

mero cumpridores de ordens para entes dotados de poder, autonomia e capacidade de repartir 

competências, pois, conforme aponta Farah (2001 p. 127) “não significa apenas transferir 

atribuições, mas, sobretudo como distribuição do poder”. 

Por conseguinte, passou-se então a transmitir funções para que Estados e Municípios 

também pudessem desempenhá-las, consoante o desenho institucional do programa que se 

tenciona transferir. Diante dessa autonomia, alguns pontos passaram a exercer influência na 

transferência de atribuições, questões como a capacidade financeira, técnica, incentivos, 

recursos administrativos passam a interferir diretamente na gestão dessas políticas.  

Dessa forma, diante da ampla gama de variáveis que intervêm no resultado das 

políticas geridas pelos demais entes federativos e considerando a heterogeneidade existente no 

Brasil, Almeida (2001) ressalta a forte desproporção entre Estados e Municípios do País e 

aponta que este formato institucional está longe de ser homogêneo. 

A distribuição de poder entre os diversos entes federativos na conjuntura estrutural do 

Brasil pode gerar um sistema de cooperação ou de competição, podendo apresentar lacunas 

especialmente no tocante às responsabilidades, situação que acarreta em novas dificuldades na 

construção de espaços homogêneos (ALMEIDA, 2001). 

Nos últimos anos, têm-se experimentado em diferentes contextos a execução de 

políticas públicas através de modelos inovadores que possam melhorar a qualidade dos 

programas oferecidos pelo governo federal e demais entes federativos. Nesse sentido, são 

estabelecidas diversas formas de coordenação, reduzindo o papel centralizador do Estado e 

oferecendo espaços a outros atores, além de uma maior articulação federativa e intersetorial.  

Essa inovação parte inicialmente da formulação da política pública quando oferece aos 

executores, sejam Estados ou Municípios, discricionariedade na operacionalização dos 

programas oferecidos, um espaço para que possam se estabelecer formas particulares de 
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administração da política pública no contexto que se busca implementar os arranjos 

institucionais locais. 

Os referidos arranjos buscam apresentar respostas e resultados frente à complexidade 

das demandas oriundas de um governo descentralizado, apresentando formas de coordenação 

que permitam concretizar os objetivos delineados no desenho da política pública a partir de 

uma coordenação transversal da política.  

Nesse contexto, adota-se, na presente pesquisa, o conceito de arranjo institucional 

trabalhado por Gomide e Pires (2012, p.3) como “o conjunto de regras, mecanismos e 

processos que definem a forma particular como se coordenam atores e interesses na 

implementação de uma política pública específica”. 

 

Ressaltando, assim, a importância da fase de implementação de uma política, posto se 

tratar da etapa em que se formam os arranjos institucionais de maneira particular e a partir da 

forma local de implementação, pode-se analisar esse arranjo e compreender o que ele é capaz 

de promover, se consegue oferecer sustentação à política pública ou se mantém o programa 

incólume. 

É importante destacar que apesar da discricionariedade oferecida aos entes executores 

a partir da descentralização, Arretche (2012) explicita que não pode ser suprimida a 

autoridade máxima do governo federal de regular as políticas públicas dispostas a partir do 

planejamento central e de normas e regras que deverão ser cumpridas pelas entidades 

executoras, exercendo o governo federal um papel de “coordenador de políticas e diretrizes 

nacionais a serem implementadas pelos municípios e Estados” (LOTTA e VAZ, 2015, p. 

175). 

Arretche (2008) aponta que essa coordenação da política exercida pelo Governo 

Federal revela-se através de repasse de recursos e de orientações e exigências a serem 

cumpridas pelos Estados e Municípios através de recursos complementares locais e de 

obrigação de prestação de contas com a União.  

A análise dos arranjos institucionais engloba mais que uma dimensão técnica-

administrativa na consecução dos objetivos propostos, explora a capacidade de articulação, 

negociação, coordenação e execução com o maior número de grupos possíveis que permitam, 

desse modo, obter resultados benéficos para a política pública (LOUREIRO et al, 2015) 
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Assim, não se trata apenas de executar a política, seguir um planejamento fiel e 

previamente estipulado, aproxima-se mais de uma relação transversal com diversos setores 

em que o planejamento apenas oferece as diretrizes centrais, mas seria um poder/dever dos 

entes executores ampliar o acesso aos programas para diferentes grupos e setores existentes na 

sociedade, propiciando políticas mais transponíveis e Estados e Municípios mais preocupados 

em concretizar as propostas dos programas. 

Essa transformação em curso vem ganhando destaque nas pesquisas acadêmicas, 

apontando a entrada de novos atores em todas as etapas da política pública. Ainda que essas 

etapas não se processem de forma exata, estritamente definidas e ordenadas, há a 

possibilidade de novos envolvimentos na prestação dos serviços públicos.   

Farah (2001) observa que os arranjos institucionais representam um fomento à 

inovação, às mudanças através da sobreposição de modelos inovadores aos processos 

convencionais que tinham seu foco integral nos normativos da autoridade central, podendo, 

dessa forma, assumir novos formatos. 

Segundo Souza (2007), o Estado é detentor de uma autonomia relativa que gera 

determinadas capacidades e consequentemente produzirá condições que viabilizem a 

implementação dos objetivos de uma política. O grau de autonomia dependerá de diversos 

fatores relacionados ao “desenho das políticas públicas e as regras que regem suas decisões, 

elaboração e implementação” (p. 66). 

O desenho final oferecido aos beneficiários depende muito da relação de incentivos 

entre a autoridade central e o município executor e posteriormente entre o município e seus 

servidores, posto o relevante papel da burocracia em todas as fases da política pública e a 

necessidade de cooperação entre eles, influenciando pontualmente a implementação da 

política (LOTTA, 2010). 

 

Para que se materializem os objetivos e diretrizes da política implementada, Arretche 

(2001, p. 49) ressalta que a obtenção de “adesão e obediência” ao desenho institucional da 

política demanda uma estratégia de incentivos bem elaborada e direcionada aos atores que se 

pretende atingir, posto a forte divergência existente entre os interesses e os objetivos a partir 

da autoridade central até as agências implementadoras ocasionando, dessa forma, entraves que 

impedem uma implementação em conformidade com o desenho. 
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Convém colocar que, para analisar os arranjos institucionais constituídos em qualquer 

contexto, é necessário centralizar a análise na etapa de implementação, explorando os 

executores da política, seu envolvimento, a dinâmica de reponsabilidades e as funções 

cabíveis ao ente executor para que assim possa se compreender quais arranjos institucionais se 

formaram e se os referidos arranjos oferecem sustentação à política que se busca implementar 

(GOMIDES e PIRES, 2014). 

Partindo da proposta de análise de Lotta e Vaz (2014), os arranjos institucionais são 

formulados e implementados buscando uma maior articulação horizontal entre os setores de 

políticas e vertical entre os entes federativos. Além dessas relações, os arranjos propõem 

políticas mais permeáveis à diversidade de grupos com foco na eficiência do programa, ainda 

que não resultem em um padrão de resultados nos diversos contextos implementadores, mas 

que esses resultados possam ser mais satisfatórios.  

Esses arranjos podem abranger diferentes etapas do ciclo das políticas públicas, 

embora sua análise esteja mais vinculada à implementação, conjuntura em que a 

responsabilidade é compartilhada entre os entes federativos envolvidos. Assim, adapta-se as 

atribuições do governo federal a um papel regulador e “incentivador” e os demais entes 

executores de implementadores com maior liberdade de desempenho.  

Para que essa permeabilidade ocorra, a Carta Magna em seu corpo previu em diversos 

momentos a necessidade de participação da população na administração pública através de 

instituições mais participativas, desde a formulação até a avaliação dos programas, buscando 

uma democratização dos serviços públicos através de uma descentralização articulada 

proposta constitucionalmente, posicionando o Estado como responsável por esse estímulo. 

Para explorar os arranjos institucionais, adota-se, neste estudo, uma análise a partir de 

quatro categorias centrais, embasada em consonância com o viés metodológico proposto por 

Gomides e Pires (2014), Lotta (2013, 2015, 2016), Vaz (2013, 2015), Favaretto (2014) e 

adaptado para a presente pesquisa, aprofundando o olhar para: 

1. Coordenação intersetorial; 

2. Relações federativas; 

3. Compreensão dos implementadores; 

4. Mecanismos políticos: categoria que explora a existência de dois mecanismos na 

política pública: 



 

39 

 

 

a) Mecanismos de participação;  

b)  Mecanismos de fiscalização. 

 Categorias exploradas conforme abordagem pormenorizada a seguir. 

2.2.1 Coordenação intersetorial 

A capacidade de coordenação entre setores é de fundamental importância para uma 

atuação complementar na execução de uma política pública, principalmente quando se trata da 

heterogeneidade do Brasil, com seus Estados e Municípios que possuem capacidades 

administrativas, financeiras e técnicas diferentes, apresentando, por sua vez, diferentes 

necessidades. Assim, uma relação bem articulada entre os diversos setores tende a refletir em 

resultados mais exitosos.  

A aptidão para desenvolver formas de coordenação que trabalhem conjuntamente uma 

mesma política complexa que envolva vários setores de uma sociedade pode ser determinante 

para um bom desempenho do programa, uma vez que, ao se articularem entre si, esses 

diferentes setores podem apresentar diferentes perspectivas, dificuldades e soluções para uma 

mesma política pública e promover com mais facilidade recursos para administrar óbices que 

porventura venham a surgir. 

Considerando que a descentralização também acarretou uma maior complexificação 

das demandas Estatais e um excesso de especialização de competências setoriais, a 

intersetorialidade visa exatamente a reduzir essa especialização excessiva e tornar o mesmo 

problema o cerne de diversos atores para que possam de forma conjunta minimizar as 

dificuldades sobrevindas por omissões deixadas na formulação e/ou implementação das 

políticas.  

A integração entre diferentes organizações contribui para consolidar um verdadeiro 

sistema de proteção social (Farah, 2001), assim, cada setor oferece a sua contribuição para 

uma mesma finalidade. 

Cline (2000) salienta a importância da organização dos implementadores a nível local. 

A capacidade organizacional funciona através de um comportamento estratégico via parceiros 

que busquem por cooperação e coordenação entre as organizações do mesmo contexto, 

situação que pode ser averiguada através da análise da presença ou ausência de mecanismos e 

arranjos que promovam a cooperação. 
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Muitas organizações trabalhando em diferentes áreas sem comunicação dificultam a 

implementação das políticas e o seu monitoramento. Um problema complexo como 

alimentação escolar, saúde, educação, atinge mais que um único setor da sociedade, mas 

envolve saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, assistência social, setores que 

precisam dialogar para solucionar impasses e lacunas.  

Gomides e Pires (2014) observaram em suas pesquisas empíricas a dificuldade 

acarretada por ausência de mecanismos de coordenação intersetoriais, constatando que as 

políticas que apresentaram melhor nível de execução em suas análises foram aquelas que 

contaram com maior capacidade de coordenação intersetorial, conforme aponta: 

 

No entanto, foram percebidas diferenças importantes na existência e operação de 

mecanismos de coordenação entre elas. Trata-se dos mecanismos que dotam os 

arranjos de capacidade de fazer as engrenagens estatais se moverem em favor 

da execução dos objetivos e das metas dos programas, combinando, por um 

lado, recursos e competências e, por outro, evitando desarticulações e impasses 

internos. Assim, ao examinarem-se os casos que apresentaram alto nível de 

execução, percebeu-se a operação de mecanismos ativos de coordenação – seja no 

nível intragovernamental, intergovernamental, ou entre atores estatais e não estatais 

(GOMIDES E PIRES, 2014, p. 370. Grifo nosso). 

 

 

Dessa forma, adota-se nesta pesquisa a proposta de que ações coordenadas exercem 

influência fundamental sobre o resultado das políticas públicas em qualquer de suas etapas e 

que a integração de diferentes setores para a consecução de ações públicas engloba uma 

diversidade de conhecimentos e a possibilidade de soluções mais eficazes. Diferentes atores e 

interesses interagindo podem acompanhar as transformações sociais e reduzir a tendência 

focal dos programas desenvolvidos para a sociedade. 

Para Veiga e Bronzo (2014), o desafio consiste em inserir essa prática na 

administração pública extremamente singularizada a partir de uma compreensão dos atores 

agregados. Portanto, para que isso ocorra, se faz necessária a presença de incentivos que 

demonstrem a necessidade de ações conjuntas, utilizando uma diversidade de esferas em torno 

de uma mesma demanda (CUNIL GRALL, 2005). 

Como visto, a intersetorialidade é categoria fundamental na análise dos arranjos 

institucionais de políticas públicas, buscando-se analisar a capacidade de um ente executor 

empregá-la na implementação de programas complexos. 

 

2.2.2 Relações federativas 
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Em meados dos anos 90, com a descentralização das políticas públicas, foram 

transferidos para Estados e Municípios grande parte das incumbências na gestão dos 

programas descentralizados, buscando, sobretudo, aproximar o Estado dos cidadãos e tornar 

as ações governamentais mais eficientes e transparentes. Advém que essa fragmentação 

resultou, entre outros condicionantes, em assimetria de demandas, o que ocasionou uma 

heterogeneidade espacial.  

Abrucio (2005) sustenta que na distribuição de autonomia e poder desencadeada pelo 

processo de descentralização presumem-se formas de “controles mútuos entre os níveis de 

governo” (p.43), portanto, independente da existência de relações hierárquicas em 

determinadas situações que envolvam repasse de recursos ou imposição normativa, torna-se 

imprescindível um sistema de cooperação recíproca e integração intergovernamental 

(ABRUCIO, 2005). 

A articulação vertical deve ser entendida como uma ferramenta eficaz na prestação de 

serviços públicos, em especial quando estão perfeitamente delimitadas as competências 

relativas a cada ente federativo, evitando que um ente ultrapasse suas atribuições e ofereça aos 

usuários o mesmo tipo de serviço oferecido por outro ente, quando poderia haver uma oferta 

compartilhada do serviço, conforme ressalta Almeida (2005): 

 

No âmbito das políticas sociais, prevaleceria no modelo federativo brasileiro uma 

injustificável e indesejável superposição de competências e atribuições entre as três 

esferas de governo. Ela redundaria na prestação descoordenada do mesmo tipo de 

serviço ou bem coletivo por mais de uma esfera governamental, ou em um jogo de 

empurra que acarretaria ineficiência e, no limite, não provimento de certos bens ou 

serviços (ALMEIDA, 2001, p. 26). 

 

Apesar de serem soberanos e independentes entre si, a interdependência entre os entes 

federativos pode realizar ações e ideias através de decisões compartilhadas que não poderiam 

se concretizar se atuassem sozinhos. Assim, as relações federativas são poderosos 

instrumentos para a promoção de um governo eficaz (PIERSON, 1995). 

Ao analisar o caso brasileiro, Abrucio (2005) observa uma estrutura federativa que 

enfrenta corriqueiramente diversos problemas de coordenação das ações entre governos 

autônomos, fragilidade essa que acentua a dissonância entre os resultados de políticas 
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públicas distribuídos pelo País. Dessa forma, através da cooperação entre os distintos entes 

federativos é que se pode proporcionar uma maior similitude regional. 

Utilizar instrumentos de parceria e cooperação, especialmente no tocante à utilização 

de recursos que possam ser compartilhados e resultados exitosos para serem reproduzidos, 

pode reduzir gastos públicos desnecessários e desequilíbrios entre esferas.  Esses instrumentos 

devem vir através de incentivos institucionais fundados desde o desenho proposto pela 

entidade central da política pública que será implementada para que, desse modo, os demais 

entes sejam induzidos a participar desse sistema cooperativo. 

A problemática da coordenação federativa vem recebendo considerável importância 

nas pesquisas que analisam as dificuldades confrontadas pelas políticas sociais na pretensão 

de “adequação e equilíbrio entre Governo Federal e entes subnacionais” (LOTTA; VAZ, 2014 

p.176), partindo de uma sucessão de conflitos e competições e da ausência de instrumentos de 

integração vertical capazes de contornar esse quadro de disputas. 

Neste ínterim, analisar as dificuldades de coordenação intergovernamental e a 

distribuição de responsabilidades entre os entes federativos envolvidos em uma mesma 

política pública pode refutar uma série de empecilhos que dificultam a execução satisfatória 

de programas, observando a estruturação de responsabilidades, autonomia no decurso da 

implementação, parcerias e financiamento realizados a partir do proposto, a partir da 

diferenciação apontada por Almeida (2001) entre um “arranjo federal cooperativo e uma 

distribuição vertical de funções entre os níveis de governo” (p. 28). 

 

 

 

2.2.3 Compreensão dos implementadores 

Nesta categoria de análise, adota-se o entendimento da necessidade de compreensão da 

dinâmica da sociedade e políticas pelos gestores públicos responsáveis pela formulação e 

principalmente implementação, esperando-se desses implementadores a capacidade de 

incorporar às suas ações os objetivos delineados no bojo da política pública. Objetivos esses 

que devem ser reconhecíveis nos discursos proferidos por esses profissionais.  
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Lotta (2016) aponta a importância da compreensão dessa dinâmica e da captação, 

incentivos e interesse em perquirir o propósito do programa, caso contrário, o insucesso pode 

se aproximar com facilidade. 

As decisões desses implementadores é reflexo também da cultura organizacional das 

organizações que integram, internalizando seus “papéis” no processo de implementação, 

demonstrando a clara influência das instituições no comportamento dos indivíduos. 

Essaa cultura organizacional pode ser entendida como o conjunto de hábitos, de 

símbolos e de cenários que fornecem um padrão de comportamento esperado e que seria o 

modelo socialmente apropriado, constituindo a identidade e imagem dos atores a partir desse 

modelo institucional fornecido. (HALL & TAYLOR, 2003). 

Dessa forma, um indivíduo que integra determinada organização irá rever as suas 

preferências individuais a partir dos valores dessa organização, do modo de pensar, das 

estruturas presentes no espaço, afetando as suas escolhas, uma vez que as organizações 

possuem práticas institucionais próprias, valores peculiares que atuam como modelos de 

comportamento e que, se absorvidos, determinam o comportamento dos atores políticos e de 

sua atuação na fase da implementação. 

Muitos são os desafios existentes na institucionalização de uma política pública. O 

formato institucional proposto pelo Estado influencia o comportamento dos atores, sejam 

políticos ou servidores da burocracia implementadora. É necessária a implantação de 

mecanismos capazes de institucionalizar essa política e assegurar sua fidelidade aos objetivos 

propostos no desenho primário. 

Os arranjos institucionais utilizados na implementação da política podem criar 

incentivos para construir programas mais ou menos eficientes, os incentivos precisam ser 

apropriados para que os servidores e as organizações atuem dentro do desígnio estabelecido. 

Neste ínterim, North (1990) versa quanto à elevada complexidade das motivações humanas. 

As políticas públicas são construídas a partir de regras formais e informais que 

direcionam as decisões dos atores que possuem poder frente às decisões políticas, sendo 

moldadas a partir dos arranjos institucionais existentes e sua interação com a burocracia, 

sociedade, cultura e demais valores e normas institucionalizados que atuam como incentivos 

ou constrangimentos para o veto ou acesso à participação de grupos. 

A organização técnico-administrativa do contexto político em questão também exerce 

forte influência na construção das políticas. A forma como os funcionários estatais se 
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comportam e decidem seus fluxos, o aparato burocrático, planejamento, habilidades para lidar 

com o processo de implementação também impactam os resultados.  

Conforme Arretche (2001), para se avaliar uma implementação é essencial analisar em 

quais princípios se pautam a ação dos implementadores a partir do conhecimento dos 

objetivos e regras do programa, se aceitam tais regras como referência em suas atuações e se 

recebem as condições adequadas para realizar os objetivos previstos. 

Para um adequado desempenho da política, é preciso que os indivíduos internalizem 

os valores apropriados, consoante desígnios e diretrizes estruturadores do programa para 

operar a política na prática.  

Neste sentindo, adota-se no presente estudo o entendimento de Gomides e Pires (2014) 

da competência dos atores do Estado responsáveis pela execução da política de produzirem 

ações coordenadas e orientadas para a produção dos resultados esperados, extraindo-se tais 

informações do discurso desses profissionais em correspondência ao proposto no desenho da 

política pública. 

 

2.2.4 Mecanismos políticos 

Para a análise dos arranjos institucionais, serão abordados os mecanismos políticos 

constituídos na Política Pública, compreendidos como os instrumentos de participação e 

fiscalização existentes como forma de inserção de novos atores na política pública. Para tanto, 

adota-se neste estudo o conceito de capacidades políticas de Gomide e Pires (2014) como 

“habilidades da burocracia em expandir seus canais de interlocução, negociação com os 

diversos atores sociais, processando conflitos e prevenindo a captura por interesses 

específicos” (p. 20). 

 

a) Mecanismos de participação 

Por um largo período de tempo, as políticas públicas eram fortemente marcadas pela 

impermeabilidade aos diferentes grupos sociais. Farah (2001) retrata que até os anos 1980 

uma das principais características das políticas públicas era a centralidade do Estado e 

exclusão da sociedade civil nas etapas de construção da política, característica essa que vem 

sendo flexibilizada nas décadas posteriores.  
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Nas décadas subsequentes, uma série de mudanças econômicas, políticas e sociais 

advêm à conjuntura brasileira, desencadeando a necessidade de um redirecionamento aos 

papéis do Estado e Sociedade, estabelecendo um padrão diferenciado de relacionamento que 

passou a permear diversos debates públicos contemporâneos em torno de uma maior 

preocupação com a gestão pública e os processos decisórios frente à sociedade. 

A influência de grupos de interesse, o acesso aos espaços públicos e a capacidade de 

mobilização dos atores auxilia satisfatoriamente o atendimento às demandas sociais. A forma 

como o Estado relaciona-se com a sociedade altera fundamentalmente as políticas que entram 

na agenda, a forma de resolução de demandas e importantes consequências desse processo 

político.  

Embora o acesso da população às deliberações políticas tenha representado um 

importante instrumento no processo de redemocratização do Estado, essa incorporação e o 

atendimento aos interesses dos cidadãos ainda é uma meta difícil de ser integralmente 

materializada em virtude da ausência de mecanismos de controle social eficazes e de arranjos 

institucionais propiciadores dessa importante e necessária inclusão. 

Inovações na gestão pública que visem a equilibrar os reforços do Estado podem 

modificar de forma contundente a sua capacidade governativa, uma vez que esta compreende 

as características operacionais da máquina burocrática e sua eficiência, além da dimensão 

político-institucional a partir do processo decisório, das relações entre poderes e os níveis de 

governo e a forma de direcionamento das políticas públicas (SANTOS, 1997). 

Nos últimos anos, vêm surgindo diversos canais inovadores de participação, como 

orçamento participativo, orçamento democrático, conselhos gestores de políticas públicas 

através de diversos desenhos institucionais, variando na forma como se organizam, como se 

relacionam com o Estado e a forma de inserção na sociedade e a habilidade do ente executor 

em ampliar esses canais de participação (GOMIDES e PIRES, 2014). 

Avritzer (2008) observou em suas pesquisas que formas institucionais da participação 

variam conforme o contexto em que são inseridas. A iniciativa na proposição do desenho, 

organização da sociedade civil na área em questão e vontade política do governo em 

implementar a participação são variáveis que expressam diferentes resultados em instituições 

participativas. O tipo de desenho participativo exerce enorme influência no êxito das 
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experiências participativas e a escolha do desenho apropriado será fundamental para a 

permanência destas inovações posteriormente. 

Estimular a participação é dever do Estado. É através de uma gestão compartilhada 

que Estado e sociedade poderão engendrar uma transformação social, portanto, como disserta 

Nogueira (2004), isso implica que a sociedade civil não deve ser o outro lado do Estado, mas 

o coração do Estado: é com base nela e a partir dela que novos Estados podem ser fundados. 

A busca por arranjos institucionais mais eficazes inclui a capacidade de coordenação 

não apenas entre setores e entes federativos, engloba a participação da sociedade civil na 

gestão das políticas públicas. Lotta e Vaz (2015) enfatizam essa influência em todo o ciclo 

das políticas públicas como recurso de reivindicação e visibilidade às demandas: 

 

O envolvimento da sociedade civil, e também a incorporação dos governos locais e 

estaduais, além de representantes de outras organizações relacionadas aos objetos de 

intervenção das políticas, tem incidência especialmente nas fases de formulação e 

avaliação das políticas públicas. A diversidade de atores participantes, inclusive a 

articulação de atores da sociedade civil em instâncias representativas, é um 

instrumento de ampliação da participação social, abrindo espaço para reivindicação 

dos vários setores envolvidos e também dando mais visibilidade aos conflitos e às 

disputas, inclusive àquelas sobre os próprios limites dessa participação (LOTTA e 

VAZ, 2015, p.191). 

 

Portanto, esta subcategoria de análise busca averiguar desde o desenho institucional do 

programa até a sua implementação, a forma de governança no tocante aos mecanismos de 

participação perceptíveis a partir dos arranjos institucionais no contexto local. 

 

b) Mecanismos de fiscalização 

No âmbito da descentralização, muitas expectativas foram geradas a partir de uma 

percepção de que essa proximidade proporcionada pelas novas formas no desempenho de 

funções entre os entes federativos acarretaria em um maior accountability no que se refere ao 

controle social das políticas públicas. 

Entretanto, Arretche (1996) argumenta que essa confiança excessiva depositada na 

proximidade entre o Estado e os cidadãos pode não traduzir resultados mais eficientes e 

consequentemente não pôr fim a problemas relacionados à transparência e adequação dos 

gastos públicos. Dessa forma, a autora aponta que a proximidade na implementação das 

políticas públicas não é condição vital para o atendimento às demandas sociais, recaindo mais 
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importância sobre o desenho das instituições de forma a incentivar “comportamento 

responsável por parte dos governos” (ARRETCHE, 1996, p.18).  

Neste sentido, sustenta: 

 

Assim, para um "bom governo", é necessário que os agentes do Estado tenham 

instrumentos efetivos de intervenção -- e isto supõe relativa autonomia em relação às 

pressões de tipo particularista --, mas também é necessário, por outro lado, que os 

governos possam ser punidos quando não agem no sentido das necessidades dos 

cidadãos. Esta fórmula remete naturalmente à discussão das relações entre 

governantes e suas burocracias, mas também é certo que burocracias impotentes têm 

escassas possibilidades de implementação de políticas (ARRETCHE, 1996, p. 18) 

 

O controle social não consiste apenas na participação, compreende, além disso, as 

formas de fiscalização das políticas públicas, instrumentos como a prestação de contas, 

transparência, publicidade das informações e atuação dos órgãos de controle que interferem 

diretamente na dinâmica dos arranjos institucionais, podendo criar entraves na execução dos 

programas ou atuar de forma cooperativa, uma vez que a fiscalização exercida pelos órgãos de 

controle e sociedade podem afetar consideravelmente os resultados das políticas (LOUREIRO 

et al, 2014). 

A fiscalização não deve apenas apontar irregularidades, deve, ainda, contribuir para o 

aperfeiçoamento da política, atuando em parceria na solução de impasses que porventura 

venham a surgir, aprimorando a implementação através de instrumentos de transparência e 

gestão. 

Analisar a expressividade dessa atuação requer direcionar a atenção para a forma 

como a política pública é submetida a controle e fiscalização, especialmente se os órgãos de 

controle atuam de forma relevante, identificando falhas, limitações ou irregularidades no 

fluxo dos programas e limitando a atuação do Estado (GOMIDES e PIRES, 2014). 

 Essa análise deve observar quais os critérios de fiscalização fazem parte do escopo da 

política e quais as fontes de controle identificadas, observando ainda se esse controle é 

realizado de forma contínua ou esporádica. É essencial captar a possibilidade de ofertar 

denúncias e como essas denúncias são apuradas e conduzidas. 

No caso de programas descentralizados, é importante analisar os instrumentos de 

fiscalização propostos pelo governo central e a forma própria adotada pelo ente executor a 
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partir da autonomia que lhe é conferida. Assim, é forçoso que seja adotado um sistema de 

controle e fiscalização desde a formulação da política e que esses mecanismos venham a ser 

institucionalizados pela Entidade executora, reduzindo as possibilidades e oportunidades 

facilitadoras de desvio de finalidade no processo de implementação. 

Neste sentido, a otimização continuada e consistente dos instrumentos de controle e 

fiscalização adquire ainda mais importância motivando o funcionamento eficaz do programa 

executado de forma descentralizada através de medidas de responsabilização e controle social 

da atuação da administração pública. 

Portanto, esta pesquisa parte da ideia de importância da fiscalização de políticas 

públicas por atores externos e internos, observados a partir dos arranjos institucionais locais 

como fator influenciador de resultados de políticas públicas.  
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3. Fundamentos do programa e o ente executor: contextualizando o PNAE e o Município 

de Natal 

 

Para que o Programa Nacional de Alimentação Escolar viesse a ser formulado e 

concretamente implementado, foi indispensável a percepção gradativa dos governos e 

sociedade quanto à importância de garantir a alimentação e os drásticos efeitos da sua 

insuficiência, resultando em espaço nas agendas políticas, mobilização social e propagação da 

matéria até então pouco conhecida. Este capítulo busca rememorar a trajetória histórica do 

PNAE, além de denotar o desenho institucional do programa, suas diretrizes e os avanços 

obtidos no passar do tempo. Em seguida, busca abordar a construção do conceito de 

segurança alimentar que atualmente fundamenta os objetivos do programa e, por conseguinte, 

contextualizar o perfil do município de Natal, local de análise do presente estudo. 

 

3.1 O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

 

O projeto atual do Programa Nacional de Alimentação Escolar é reflexo de um amplo 

período histórico que culminou no protótipo do PNAE e seu aperfeiçoamento no transcurso 

das décadas, desde a incipiente preocupação com a garantia e acesso à alimentação na 

perspectiva de assegurar esse direito fundamental dentro das escolas, buscando suprir as 

necessidades nutricionais dos alunos da educação básica pública através da transferência de 

recursos em caráter suplementar para os Estados, municípios e Distrito Federal. 

Inicialmente, em 1935 o Ministério da Educação e Saúde realiza a Campanha 

Nacional pela Alimentação da Criança, sendo implantado em 1942 o desjejum nas escolas do 

Brasil pela Seção Técnica do SAPES (PEIXINHO, 2011). 

Nesse período, já se discutia a respeito da importância da alimentação escolar, 

apontando a escola como o ambiente adequado para o combate da desnutrição infantil. Ainda 

assim, a alimentação escolar vem a emergir concretamente apenas na década de 1950, através 

do Plano Nacional de Alimentação e Nutrição que recebeu o nome de Conjuntura Alimentar e 

o Problema da Nutrição no Brasil, sendo a partir do referido plano que as primeiras ações 
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públicas em torno da merenda escolar são estruturadas, dando início a um programa de 

alimentação escolar que seria o primário arcabouço do que hoje é o PNAE (FNDE, 2012). 

A 3ª Conferência abordando problemas de nutrição na América Latina ocorre em 1953 

ampliando, em decorrência das orientações definidas na conferência, a alimentação escolar e 

educação alimentar visando conformidade a hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis. Já 

em 1954, o Ministério da Educação lança a cartilha da merenda escolar, conferindo ao 

Programa de Alimentação Escolar existente o papel de forte aliado no combate à fome. Com o 

decreto nº 37.106 de 1955, eclode o primeiro marco legal da alimentação escolar, instituindo a 

Campanha da Merenda Escolar gerenciada pelo Ministério da Educação. 

Em 1956, a campanha é ampliada para o nível federal, renomeando-a para Campanha 

Nacional de Merenda Escolar a partir do decreto n° 39.007, de 11 de abril de 1956. Em 1965, 

ocorre mais uma edição e o programa passa a se titular Campanha Nacional da Alimentação 

Escolar, através da edição do decreto 56.886/65. No ano de 1976, a Campanha Nacional de 

Alimentação Escolar passa a incorporar o II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PRONAN) e, em seguida, em 1979, recebe o nome de Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. 

Nesse período, as compras provenientes do programa eram realizadas de forma 

centralizada pela Companhia Brasileira de Abastecimento (COBAL), hoje titulada de 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), com participação mínima dos municípios 

receptores do PNAE. 

Somente entre 1984 e 1985 inicia-se o percurso de descentralização da política, 

transferindo gradativamente a responsabilidade de administração dos recursos às entidades 

executoras do programa por meio de incentivos para aquisição de produtos regionais como 

forma de impulsionar o desenvolvimento local. 

Em 1988, é promulgada a Constituição Federal assegurando formalmente o direito à 

alimentação escolar através do seu Art. 208:  

 

Art. 208: O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde (BRASIL, 1988). 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00039007&seq_ato=000&vlr_ano=1956&sgl_orgao=NI
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No ano de 1994, a execução do programa passa a ser legalmente descentralizada a 

partir da Lei federal 8.913 de 12/07/94, instituindo a celebração de convênios com as 

entidades executoras para que pudessem elaborar cardápio próprio, realizar licitações e 

executar a política no que fosse necessário.  

Segundo dados do FNDE, nesse lapso temporal aquiesceram à descentralização um 

total de 1.532 municípios, aumentando em 1998 para 4.134, quantitativo que constitui mais de 

70% dos municípios do País. 

A descentralização foi categoricamente consolidada a partir da medida provisória 

1.784 de 14/12/1998 sob coordenação e sistematização do FNDE, repassando os recursos às 

entidades executoras de forma direta, afastando a anterior necessidade de celebrar convênios e 

contribuindo com a celeridade na execução do PNAE. 

No ano 2000, uma importante conquista é alcançada com a instituição do Conselho de 

Alimentação Escolar para cada município executor do programa, ampliando a capacidade 

deliberativa da política, além de propiciar maior fiscalização e monitoramento pela população 

diretamente envolvida. 

Com a edição da medida provisória 2.100-30 de 23/03/2001, os recursos oriundos do 

governo federal transferidos aos municípios passam a ter obrigatoriedade de aplicação de 

setenta por cento exclusivamente em produtos básicos que observem os hábitos e cultura 

alimentar do ambiente local. 

Em seguida, no ano de 2005, mais um avanço: a presença do nutricionista como 

Responsável Técnico do programa passa a ser exigida, medida essencial à qualidade 

nutricional dos alimentos provenientes do PNAE. 

Finalmente, em 2009, o PNAE é normatizado através da lei 11.947, estendendo o 

programa para a totalidade da rede pública de educação básica e incluindo a exigência de 

utilizar um mínimo de trinta por cento dos recursos sobrevindos do FNDE para aquisição de 

alimentos provenientes da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural ou suas 

organizações, devendo ser priorizada a produção proveniente dos assentamentos, das 

comunidades indígenas e quilombolas, de forma a qualificar e inserir a agricultura familiar no 

mercado formal, além de oferecer alimentos livres de componentes químicos aos alunos. 
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Consoante a Lei 11.326/2006, que disciplina a Política Nacional da Agricultura 

Familiar, considera-se agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, não 

detenha área maior que quatro módulos fiscais, utilize predominantemente mão-de-obra da 

própria família nas atividades do seu estabelecimento, tenha percentual mínimo de renda 

familiar originado do mesmo estabelecimento e dirija seu empreendimento junto a sua 

família, compreendendo, nesse mesmo conceito, os silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores, indígenas, remanescentes de quilombos e assentados da reforma agrária desde que 

atendam os requisitos legais estabelecidos na mesma lei. 

Neste período, o programa Fome Zero passa a repercutir na percepção da alimentação, 

modificando a sua aparência assistencialista, tornando-a um direito humano necessário 

(PEIXINHO, 2011). 

Em concordância ao percurso histórico delineado, os principais fatores determinantes 

da trajetória institucional do PNAE podem ser visualizados no quadro 1, disposto abaixo:  

Quadro 1- Trajetória histórica do PNAE 

ANO ACONTECIMENTO 

1935 Iniciativas primárias de caráter alimentar/ 

Campanha Nacional pela Alimentação da 

Criança. 

1942 Implantação do desjejum escolar pelo 

SAPES. 

1950 Primeiras ações direcionadas à merenda 

escolar através do Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição, dando início a 

um programa de merenda escolar. 

1954 Lançamento da cartilha da merenda 

escolar pelo Ministério da Educação. 

1955 Primeiro marco legal da alimentação 

escolar através do decreto nº 37.106, 

instituindo a Campanha da Merenda 

Escolar. 

1956 Campanha da Merenda Escolar é 

ampliada para todo o âmbito federal. 

1965 O programa é titulado de Campanha 

Nacional da Alimentação Escolar através 

da edição do decreto 56.886/65. 

1976 Campanha Nacional de Alimentação 

Escolar passa a incorporar o II Programa 

Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PRONAN) 
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1979 Recebe o nome de Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

1988 A Constituição Federal passa a assegurar 

formalmente o direito à alimentação 

escolar (Art. 208). 

1994 A execução do programa passa a ser 

descentralizada a partir da Lei federal 

8.913/94. 

1998 O PNAE passar a ser sistematizado e 

coordenado pelo FNDE. 

2000 Instituição obrigatória do Conselho de 

Alimentação Escolar para cada município 

executor do programa. 

2001 Obrigatoriedade de aplicação de setenta 

por cento dos recursos federais 

exclusivamente em produtos básicos que 

observem os hábitos e cultura alimentar 

local através da medida provisória 2.100-

30/2001. 

2006 Exigência do profissional nutricionista 

como responsável técnico do programa. 

2009 O PNAE é normatizado através da lei 

11.947/09, estendendo o programa para a 

totalidade da rede pública de educação 

básica e incluindo a exigência de utilizar 

um mínimo de trinta por cento dos 

recursos sobrevindos do FNDE para 

aquisição de alimentos provenientes da 

agricultura familiar. 

Fonte: “Elaboração própria” (2017). 

 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – é oficializado sob a égide da 

segurança alimentar para alunos devidamente matriculados na educação básica pública 

conforme dados do Ministério da Educação extraídos do censo escolar, abrangendo a 

educação infantil, incluindo creches, ensino fundamental, ensino médio, Educação de Jovens 

e Adultos, escolas comunitárias, entidades filantrópicas, incluindo as de educação especial, 

escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos. 

 Suprir as necessidades nutricionais dos alunos através de alimentação saudável e 

adequada não é a única diretriz da política em estudo. Fomentar a educação alimentar e 

nutricional no processo ensino-aprendizagem de forma contínua, permanente, transdisciplinar 

e multiprofissional é mais uma diretriz do PNAE, além de incentivar o desenvolvimento local 

e sustentável fundado na universalização que garanta alimentos aos alunos de forma 
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igualitária, observadas as condições biológicas de cada indivíduo, oferecendo atenção especial 

àqueles que dela necessitarem (FNDE, 2014).  

Diretrizes e objetivos que colaborem com melhor rendimento escolar dos estudantes, 

auxiliando o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, além de inserir a participação da 

comunidade no controle social através dos Conselhos de Alimentação obrigatórios às 

entidades executoras, buscando, ainda, aquisição de hábitos alimentares saudáveis 

incentivados por ações educativas acerca do tema. 

As entidades executoras têm autonomia para implementar arranjos institucionais locais 

que permitam uma satisfatória dinâmica da política. O FNDE é responsável pelo 

gerenciamento do programa além do repasse, em caráter suplementar, dos recursos 

financeiros às entidades executoras que, por sua vez, deverão gerir os recursos recebidos e 

complementá-los com o necessário à adequada execução do PNAE. 

Buscando aperfeiçoar a operacionalização do programa, o PNAE é dividido em 

subcategorias a seguir descriminadas. 

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar: Alunos de 6 a 14 anos; PNAC – 

Programa Nacional de Alimentação de Creches: Crianças de 0 a 3 anos e 11 meses; PNAP – 

Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar: Crianças de 4 a 5 anos e 11 meses; PNAI – 

Programa de Alimentação Escolar Indígena: – Estudantes das faixas etárias dos programas 

anteriores residentes em território indígena; PNAQ – Programa de Alimentação Escolar 

Quilombola: Estudantes das faixas etárias dos três programas anteriores residentes  em 

território quilombola; PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – PME: Alunos maiores de 6 anos 

em educação integral.  

Os recursos transferidos são calculados com base no número de alunos matriculados, 

nos dias de atendimento e utilizando-se o valor per capita para a aquisição de gêneros para o 

alunado, conforme valores atribuídos pelo FNDE, abaixo discriminados: 

 
O valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser repassado será de: 

a) R$ 0,30 (trinta centavos de real) para os alunos matriculados no ensino 

fundamental, no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos - EJA; 

b) R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) para alunos matriculados na préescola, 

exceto para aqueles matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas e 

remanescentes de quilombos; 

c) R$ 0,60 (sessenta centavos de real) para os alunos matriculados em escolas de 

educação básica localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos; 
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d) R$ 1,00 (um real) para os alunos matriculados em escolas de tempo integral com 

permanência mínima de 7h (sete horas) na escola ou em atividades escolares, de 

acordo com o Censo Escolar do INEP/MEC; 

e) R$ 1,00 (um real) para os alunos matriculados em creches, inclusive as 

localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos. 

Destaca-se que, para os alunos do Programa Mais Educação, haverá 

complementação financeira de forma a totalizar o valor per capita de R$ 0,90 

(noventa centavos de real); e, para os alunos que frequentam, no contraturno, o 

AEE, o valor per capita será de R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) (BRASIL, 

2013). 

 

A parcela repassada mensalmente equivale a vinte dias letivos, totalizando um repasse 

de 200 dias letivos ao ano.  

Repassados os referidos valores às escolas que possuam unidade executora, inicia-se o 

procedimento de aquisição de alimentos precedido da elaboração do cardápio pelo 

nutricionista, responsável técnico do programa, e, em seguida, a relação das compras a serem 

realizadas. 

O processo de aquisição de alimentos pode ser realizado mediante as chamadas 

públicas, dispensando o processo licitatório que é mais rígido e moroso, entendendo-se por 

chamada pública o processo para formalização de dispensa de licitação, respeitados os preços 

do mercado local e o máximo de publicidade à realização das chamadas que deverão ser 

difundidas em jornais de grande circulação e demais meios compatíveis com os agricultores 

familiares e que permitam o seu acesso (BRASIL, 2009). 

Na possibilidade de não haver agricultores familiares no município, a aquisição poderá 

ser realizada a agricultores do mesmo território rural do Estado, exigidos igual percentual de 

trinta por cento. 

Quanto ao cardápio, essa é uma tarefa exclusiva do nutricionista que exerce a função 

de responsável técnico e deverá estar vinculado à entidade executora. Este deverá respeitar a 

vocação agrícola da região, bem como cultura, hábitos alimentares e diversidade, 

considerando os alimentos restritos pela legislação atinente.  

O cardápio deverá ser elaborado conforme as diretrizes estabelecidas, devendo as 

escolas prosseguir com as recomendações no decorrer do ano letivo. 

Os alimentos presentes no cardápio devem oferecer uma variedade de nutrientes, 

consoante a fase e faixa etária dos alunos beneficiários do programa, utilizando-se de cardápio 

individualizado em caso de necessidades especiais e devendo, ainda, aliar saúde à satisfação, 

uma vez que necessita da aceitabilidade dos estudantes, essa aferida através de testes, sendo 
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indispensável a adoção de estratégias por quem produz a merenda, transformando o alimento 

de adequada qualidade nutricional em merenda atrativa aos alunos. 

Portanto, cabe ao nutricionista o planejamento e acompanhamento do cardápio, 

elaboração da pauta de compras, coordenação das ações de Educação Alimentar e Nutricional 

– EAN, avaliação nutricional, treinamento das merendeiras, planejamento do teste de 

aceitabilidade, controle higiênico-sanitário e aquisição de gêneros da agricultura familiar 

(FNDE, 2014). 

No que se refere à participação social na dinâmica do PNAE, o Conselho de 

Alimentação Escolar foi implantado como importante mecanismo institucional, buscando 

estreitar a relação entre o Estado e a sociedade civil. Portanto, estão inseridas dentre as 

exigências a criação desses espaços deliberativos que permitam essa maior articulação.  

Em conformidade com a legislação concernente, o Conselho de Alimentação Escolar – 

CAE, órgão colegiado, deverá ser instituído no âmbito de sua jurisdição administrativa e 

realizará atividades de fiscalização, deliberação e assessoramento, apresentando em sua 

composição um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo município, dois 

representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelo 

respectivo órgão de representação através de assembleia especifica, dois representantes de 

pais de alunos e dois representantes indicados por entidades civis organizadas, podendo, 

conforme critérios próprios do ente federado, ampliar a composição. 

Os conselhos deverão fiscalizar o cumprimento das diretrizes do programa, a aplicação 

de recursos, zelar pela qualidade dos alimentos, inclusive quanto à aceitabilidade dos 

cardápios pelos alunos, e posicionar-se através de parecer conclusivo referente ao relatório 

anual de gestão, conferindo avaliação quanto à execução do PNAE, buscando, dessa forma, 

uma maior articulação entre os membros do conselho no acompanhamento do programa, 

razão pela qual a presidência do referido conselho não poderá ser exercida por membro do 

poder executivo, posição incumbida apenas aos representantes da sociedade civil (BRASIL, 

2009). 

Além disso, cabe às entidades executoras fornecer instalações físicas e recursos 

humanos que permitam o adequado funcionamento do CAE.  
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Com relação à capacitação dos profissionais envolvidos na operacionalização do 

PNAE, compete às entidades executoras, em parceria com FNDE, realizar ações de 

capacitação dos recursos humanos. 

No que concerne à infraestrutura, é também responsabilidade dos entes federados  

oferecer instalações adequadas para a plena execução do programa, incluindo profissionais 

necessários à operacionalização da política. São necessários cozinhas e refeitórios adequados 

para o fornecimento de, no mínimo, três refeições diárias, inserção do tema alimentação 

saudável nos currículos escolares e fornecimento de alimentação escolar não terceirizado, 

além do nutricionista que assuma a responsabilidade técnica do programa, uma vez que o 

completo dos recursos deverá ser oferecido pela própria entidade executora viabilizando a 

apropriada implementação do PNAE (FNDE, 2014). 

Desde 2001, através da lei federal 10.172, as escolas devem possuir instalações para 

preparo e/ou serviços de alimentação escolar através de uma gestão colaborativa entre União, 

estados e municípios. 

O FNDE também poderá oferecer auxílio às ações educativas que instrumentalizem o 

EAN, desde que solicitadas por meio de projetos educacionais, discriminando as atividades a 

serem desenvolvidas, sendo possível o apoio financeiro para a capacitação dos agentes 

públicos e de controle social no âmbito de atuação da Alimentação Escolar e, ainda, apoio à 

realização de pesquisas correlatas aos objetivos e diretrizes do PNAE (BRASIL, 2006). 

Embora o FNDE contribua de forma suplementar com o repasse de recursos, além de 

parcerias e auxílios extras para capacitação ou ações educativas, esses podem ser suspensos 

quando os critérios garantidores do recurso não forem satisfeitos, conforme regulamenta a Lei 

11.947/2009: 

Art. 20.  Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos recursos do PNAE 

quando os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios:  

I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de efetuar os ajustes necessários, 

visando ao seu pleno funcionamento;  

II - não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos 

para execução do PNAE, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho 

Deliberativo do FNDE;  

III - cometerem irregularidades na execução do PNAE, na forma estabelecida pelo 

Conselho Deliberativo do FNDE.  
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§ 1
o
  Sem prejuízo do previsto no caput, fica o FNDE autorizado a comunicar 

eventuais irregularidades na execução do PNAE ao Ministério Público e demais 

órgãos ou autoridades ligadas ao tema de que trata o Programa.  

§ 2
o
  O restabelecimento do repasse dos recursos financeiros à conta do PNAE 

ocorrerá na forma definida pelo Conselho Deliberativo do FNDE. 

 

É importante ressaltar que, ainda que o repasse de recursos oriundos do FNDE esteja 

suspenso, fica a entidade executora obrigada a garantir a alimentação escolar de forma 

equivalente. Sanadas as irregularidades, poderão ser solicitadas ao FNDE as verbas 

bloqueadas no período. 

No tocante ao controle institucional da execução do PNAE, o desenho do programa 

atribui ao FNDE a competência para controle e monitoramento da política, realizando a cada 

exercício financeiro auditagem dos recursos aliado à contribuição do CAE, igualmente 

responsável por acompanhar, fiscalizar o cumprimento das diretrizes, bem como a correta 

aplicação dos recursos da alimentação escolar. 

A Controladoria Geral da União – CGU, o Tribunal de Contas da União – TCU e o 

Ministério Público da União – MPU também são responsáveis pela fiscalização da gestão e 

aplicação dos recursos provenientes do programa. 

O monitoramento e a avaliação da execução têm natureza pedagógica e serão 

realizados por amostragem, buscando identificar possíveis adversidades que comprometam a 

qualidade dos resultados propostos no plano, analisando documentos internos e externos e 

realizando vistorias nos locais, verificando-se a adequabilidade da execução do programa. 

Além disso, a legislação autoriza qualquer pessoa, associação ou sindicato para, em 

prol da sociedade oferecer denúncia quanto a possíveis irregularidades ou ilicitudes no 

decorrer da execução. No caso do CAE, a denúncia deverá acompanhar relatório conclusivo 

de acompanhamento para que os fatos possam ser averiguados, projetando uma política 

transparente e eficaz. 

Neste ínterim, pode-se denotar que as diretrizes do PNAE estão calcadas no conceito 

ainda em construção de segurança alimentar e desenvolvimento sustentável, buscando reduzir 

problemas como a fome e desnutrição, respeitando os hábitos e a cultura alimentar dos grupos 

sociais, proporcionando a garantia do direito humano básico da alimentação aos estudantes da 
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educação básica de forma equitativa, inserindo práticas educativas de reeducação alimentar e 

permitindo um estreitamento entre o espaço urbano das cidades e o ambiente rural. 

Para tanto, fundamenta-se sob a égide de uma gestão compartilhada entre a União e as 

demais entidades executoras responsáveis por descentralizar a execução do programa, 

necessitando ainda de diálogo e articulação entre os diversos atores sociais envolvidos no 

planejamento, operacionalização e monitoramento da política para que os objetivos propostos 

a nível federal possam ser perseguidos em âmbito local. 

 

3.2 Segurança alimentar enquanto diretriz essencial do PNAE. 

 

Ainda que desde a década de 30 tenham surgido os primeiros rumores quanto à 

preocupação com a fome, esta preocupação referia-se inicialmente apenas à insuficiência de 

renda e capacidade de acesso aos alimentos sem averiguar de fato a sua qualidade. 

O direito alimentar está intrínseco ao direito à vida e, a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos das Nações Unidas, passa a ser compreendido como um direito 

fundamental, ainda que àquele momento não fosse completamente assegurado, perpassando 

por um extenso processo de negociações e disputas para ampliar e aprimorar a sua efetivação.  

Historicamente, enfrentou-se um árduo e duradouro processo de embates acerca dessa 

temática. Avanços foram consignados no decorrer do trajeto, oferecendo maior visibilidade e 

discussões quanto às ações necessárias para um melhor atendimento alimentar à sociedade. 

Ainda assim, as políticas públicas relacionadas ao direito alimentar foram marcadas por baixa 

dotação orçamentária e pouca centralidade política, refletindo em uma rúptil 

institucionalidade que impediram a resolução dos problemas de fome e miséria arraigados no 

País (IPEA, 2014). 

Josué de Castro, presidente do Conselho Executivo da FAO entre os anos de 1952 e 

1956 e notável ativista no combate à fome e a pobreza, publicou a obra Geografia da fome 

(1946) retratando a pouca visibilidade e importância dada ao quadro nesse período e 

demonstrando as graves consequências que assolam uma população sem acesso à 

alimentação: 
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Exaustivamente, a influência dos fatores socioeconômicos sobre os próprios 

fatores biológicos de nossa população, através da deficiência alimentar e da 

primazia dos interesses privados, junto à incapacidade equilibrante das 

instituições políticas. E como as causas sociais são sempre correlativas, essa 

“deficiência alimentar”, causada principalmente por fatores político-sociais, veio 

afetar indiretamente essas estruturas políticas, sempre intimamente ligadas às 

subestruturas econômico-sociais (CASTRO, 1984, p. 25). 

 

O Serviço Central de Alimentação (SCA), subordinado ao Instituto de Aposentadoria e 

Pensão dos Industriários, é implantado em 1939 e, em seguida, nos anos 1940, institui-se o 

Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) junto ao Ministério do Trabalho, 

permanecendo em atividade até 1962. 

 Posteriormente, em 1945, uma importante conquista é obtida com a criação da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) a partir de proposição 

definida na Conferência de Alimentação de Hot Springs, nos Estados Unidos, em 1943. A 

constituição da FAO representou significativo fomento na sistematização de estratégias em 

âmbito internacional no combate à fome. 

 No mesmo período, é instituída a Comissão Nacional de Alimentação e Nutrição para 

fins de planejamento e implementação do Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, ficando 

a comissão vigente até 1972, quando veio a ser substituída pelo Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição (Inan), regulamentado pela Lei 5.829. Esse instituto buscou articular 

ações e políticas de alimentação, inserindo programas como o Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição – PRONAN no campo da suplementação alimentar sendo 

posteriormente sucedido pelo II PRONAN (PINHEIRO, 2009). 

Em meados da década de 1970, a I Conferência Mundial de Alimentação das Nações 

Unidas representa importante desenvolvimento na área, ampliando a preocupação e as 

iniciativas para solucionar o problema da fome: 

 

 
Nesse contexto, o resultado mais importante dessa conferência foi possibilitar o 

deslocamento do debate em torno do problema da fome, saindo da arena técnica 

(sem, contudo, abandoná-la) para uma mais social e política. Ou seja, não apenas a 

oferta de alimentos, mas também a capacidade de acesso aos alimentos pelas 

populações em situação de vulnerabilidade social deveria ser tema de discussões e 

decisão (IPEA, 2014, p. 10). 

 

A década de 1980 marca uma nova fase na ideação da segurança alimentar conforme 

acompanhamento e análise das políticas sociais nº 17 do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, uma vez que o tema surge oficialmente em 1985 a partir da proposta do 
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Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan), buscando satisfazer as 

necessidades alimentares da sociedade, conquanto as políticas existentes à época não foram 

capazes de proporcionar avanços concretos, quadro que progride a partir da década de 1990: 

 

Em que pesem a condução de um conjunto de programas ligados à alimentação e à 

nutrição e a mobilização da sociedade civil em torno da consolidação de uma 

política, a década de 1980 foi marcada por iniciativas na SAN ainda limitadas, 

especialmente quando comparada à década seguinte, em que, mesmo com altos e 

baixos, tal política foi retomada como questão socialmente relevante (IPEA, 2008, p. 

233). 

 

Somente a partir de 1986 o tema da segurança alimentar passa a integrar os objetivos 

das políticas públicas, ampliando o interesse na questão. Por conseguinte, em 1991, surge a 

proposta de uma Política Nacional de Segurança Alimentar, sendo aceita somente em 1993, 

oportunidade que conferiu maior atenção à matéria (MALUF, 1996). 

Em decorrência desse progresso, a pauta da segurança alimentar passa a ser 

evidenciada em políticas públicas em todos os âmbitos de governo, popularizando a 

necessidade de adoção de medidas a partir da disseminação pública da alarmante existência da 

fome e miséria no País movida pela Ação de cidadania contra a fome, miséria e pela vida em 

1993, gerando mobilização da sociedade em busca de melhorias à crítica situação, 

contribuindo ainda com a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA 

– implantado no mesmo ano. 

O CONSEA mostrou-se de forma diferente e ousada no período pós-constituinte, 

funcionando a partir da composição de ministros de estado e membros da sociedade no afã de 

manter a segurança alimentar initerruptamente nas agendas políticas. 

A primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar ocorre em 1994 no 

empenho de promover amplos programas de apoio à segurança alimentar que englobassem 

todo o país, alcançando a aprovação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN 

– no ano de 1999. 

O CONSEA, aliado ao Movimento da Ação da Cidadania, conquistou, durante a 

presidência de Itamar Franco, valorosas melhorias que podem ser sintetizadas em três etapas: 
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As ações resultantes dessa curta etapa política podem ser resumidas em três ações da 

gestão do governo Itamar Franco: (1) a organização do Mapa da Fome pelo IPEA 

que revelava a dimensão do problema da fome no país, (2) a elaboração de um Plano 

de ação – Plano de Combate à Fome e a Miséria (abril 1993) como conjunto 

articulado de compromissos de ação de governo e (3) a criação do CONSEA (em 24 

de abril de 1993, sob o decreto nº 807) com função de assessorar e indicar 

prioridades ao Presidente da República (PINHEIRO, 2009). 

 

Na última década, a noção de segurança alimentar foi sendo expandida, trespassando o 

entendimento de mera distribuição de alimentos como medida assistencial proveniente do 

Estado, representando uma ascensão do tema que passa a refletir a necessidade latente da 

população por meio de obrigação imposta aos governos, proporcionando respostas mais 

expressivas à sociedade, uma vez que a segurança alimentar é marcada historicamente por 

uma diversidade de obstáculos, escassez orçamentária e pouco espaço nas agendas políticas 

(IPEA, 2014). 

A partir de 2001, o Programa Fome Zero recoloca em pauta o debate e as necessidades 

da Segurança Alimentar e Nutricional através de programas e ações. 

Neste ínterim, ocorre a ressignificação da Segurança Alimentar e consequente 

ampliação do tema formalmente regulamentado através da Lei 11.346 de 2006, importante 

marco para a área: 

 

 
Art. 3

o
 A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 

 

A questão alimentar engloba não apenas problemas severos como a fome e a 

desnutrição, outros pontos são essenciais à garantia de uma alimentação adequada. Segundo 

Maluf (2000), a alimentação adequada depende do acesso a alimentos de boa qualidade 

nutricional e que não possuam aditivos prejudiciais à saúde, posto que a disputa do mercado 

por maior produtividade desencadeia em acréscimo de produtos químicos com efeitos à saúde 

ainda pouco conhecidos pela ciência. 

Além disso, observar os hábitos alimentares e as tradições culturais é uma forma de 

respeito à história das comunidades, ainda que alguns hábitos necessitem de adaptação para se 

enquadrarem na alimentação saudável, mantendo o seu patrimônio cultural. “São essas 



 

63 

 

 

tradições, peculiares a cada grupo social, que permitem às pessoas se reconhecerem como 

integrantes do mesmo tecido social” (MALUF, 2000, p. 37). 

 Consoante à importância de preservar a identidade alimentar regional, se torna 

essencial a construção de políticas de segurança alimentar com implementação 

descentralizada, posto que estas permitem uma aproximação da comunidade e da 

administração pública responsável pelo prosseguimento da política e a possibilidade de maior 

observância aos hábitos e costumes de onde se executa, respeitando sempre a heterogeneidade 

regional, peculiaridade tão manifesta no Brasil 

Um último quesito e não menos importante é a produção de alimentos realizada sob 

condições sustentáveis que não venham a arriscar a garantia alimentar futura, em condições 

que preservem o meio ambiente e que esteja subordinada às condições sanitárias essenciais à 

manutenção da saúde humana. 

Todos esses quesitos de extrema relevância compõem o conceito, ainda em 

construção, de segurança alimentar desencadeando a necessidade de políticas e programas que 

promovam condições de garantir alimentação adequada a médio e longo prazo, indo além da 

aquisição dos alimentos através de um conjunto de ações institucionais que assegurem essas 

necessidades. 

Outro fator de demasiada importância presente na questão da segurança alimentar é o 

fortalecimento da agricultura familiar, uma vez que fornecem produtos representativos da 

cultura de uma determinada região, além da maior possibilidade de abastecimento de produtos 

orgânicos ou agroecológicos, modificando a estrutura excludente de mercado, inserindo os 

agricultores familiares nesse mercado, oferecendo oportunidades de trabalho e de aquisição de 

renda, além do autoconsumo para custeio dessas famílias: 

 

Ao apoiar pequenos e médios empreendimentos rurais dedicados ao cultivo, 

transformação e comercialização de produtos agroalimentares amplia-se, ao mesmo 

tempo, a disponibilidade de alimentos de qualidade de um modo menos custoso, 

valorizando a diversidade nos hábitos de cultivo e consumo. (MALUF, 2000, p. 13). 

 

Não obstante, a agricultura familiar não exerce suas atividades de forma 

completamente arraigada sob o padrão capitalista destinado a lucrar de maneira descomedida, 
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representando mais que um trabalho, uma identidade comunitária, expressão das 

heterogeneidades e peculiaridades regionais, necessitando de incentivo e preservação. 

Nesse contexto, vislumbra-se a importância das políticas de segurança alimentar, uma 

vez que buscam promover o enfrentamento da fome e demais insuficiências alimentares 

através da suplementação da alimentação e educação ou reeducação de hábitos alimentares 

dentro dos parâmetros de saúde através de ações educativas, especialmente quando 

acompanhadas de mecanismos de fomento à agricultura familiar. 

As ações educativas possuem papel de apresentar explicações esclarecedoras e 

concretas quanto à importância de alimentos adequados, além disso, as referidas ações 

permitem um maior envolvimento da sociedade nas atividades e acompanhamento das 

medidas institucionais adotadas. 

 

3.3 Contextualizando o município de Natal 

 

O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, foi fundado em 1599 

e possui uma população estimada de 877.662 habitantes, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016), além de uma extensão territorial de 

aproximadamente 167.264 Km² (IBGE, 2015). 

Natal encontra-se inserida no litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte, região 

Nordeste do Brasil, e compõe a região metropolitana de Natal, região essa formalizada em 

1997 pela Lei Complementar Estadual nº. 152/97 e composta atualmente por doze 

municípios, Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará-

Mirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre, Vera Cruz, Maxaranguape e Ielmo 

Marinho. 

O município de Natal é regido pela lei orgânica de 3 de abril de 1990. De acordo com 

dados do TSE, em outubro de 2016 Natal apresentava 534.582 eleitores, representando 

22,257% do eleitorado do Estado do Rio Grande do Norte (TSE, 2016). Em virtude de ser a 

capital do Estado, detém as sedes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo estaduais. 

No que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o último 

levantamento realizado pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento – PNUD – 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/parnamirim-rn.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/macaiba.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/sao-goncalo-do-amarante-rn.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/extremoz.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/ceara-mirim.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/ceara-mirim.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/sao-jose-de-mipibu.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/nisia-floresta.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/monte-alegre-rn.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/vera-cruz-rn.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/maxaranguape.html
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em 2010 apontou um IDHM de 0,763, classificando-se no ranking de municípios do país 

como 320º mais elevado IDHM entre os 5565 municípios brasileiros, situando-o na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799)  (Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil, 2013). 

O IDHM compreende os índices de longevidade, renda e Educação. Atualmente, Natal 

apresenta índices de 0,835, 0,768 e 0,694, respectivamente, tendo apresentado uma evolução 

significativa nas últimas décadas, conforme dados detalhados pela figura 1 abaixo: 

Figura 1 - Evolução do IDHM de Natal relacionado ao menor e maior IDHM do Estado 

e do País. 

 

Fonte: Hora, 2014 

Consoante Lei Ordinária Nº 3.878/89, Natal passou a ser dividida em quatro Regiões 

Administrativas, compreendendo bairros em cada região, conforme mapa da divisão 

administrativa evidenciado através da figura 2 abaixo, uma vez que desde 1994 o bairro 

passou a ser a unidade territorial de planejamento de Natal por designação legal, utilizando-se, 

para tanto, de parâmetros ambientais, sociais, políticos, econômicos, dentre outros fatores 

influenciadores (HORA, 2014). 

http://www.atlasbrasil.org.br/
http://www.atlasbrasil.org.br/
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Figura 2 - Mapa da divisão das regiões administrativas de Natal e os respectivos bairros 

compreendidos por região da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 

 

Fonte: Hora, 2014. 
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Um estudo realizado em 2003 pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Estratégica (SEMPLA) do Município de Natal, através do Setor de Estatística e Informações, 

mapeou a qualidade de vida da população municipal distribuída em seus bairros de acordo 

com o Índice de Qualidade de Vida – IQV, desenvolvido para o referido estudo a partir dos 

indicadores renda, educação e dimensão ambiental, classificando os bairros em três níveis de 

qualidade: alto, médio e baixo, buscando, assim, orientar a tomada de decisões acerca de 

ações, programas e projetos pela administração pública.  

A partir desse estudo, pôde-se perceber a desigualdade existente no tocante à 

qualidade de vida entre os bairros pertencentes ao Município de Natal. As melhores condições 

percebidas à época foram constatadas nos bairros das regiões leste e sul, como Areia Preta, 

Petrópolis, Tirol, Candelária, Capim Macio, Lagoa Nova, Neópolis e Pitimbu, e os níveis de 

qualidade de vida mais baixos foram observados nas regiões oeste e norte. Nenhum dos 

bairros pertencentes às regiões oeste e norte apresentou nível alto de qualidade de vida, em 

contraposição, nenhum bairro da região sul apresentou baixo índice de qualidade de vida 

(BARROSO, 2003). 

Corroborando esses dados acerca da desigualdade que abrange o município de Natal, o 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013) verificou a proporção de pessoas 

pobres e de desigualdade de renda entre os períodos de 1991 e 2010 no município de Natal 

através do índice de Gini, mecanismo utilizado para aferir o grau de concentração de renda. 

Apontando a diferença entre a renda dos mais pobres e dos mais ricos, constatou-se uma 

estagnação com índices de 0,60 para 0,61 correspondentes aos respectivos períodos 

mencionados. O referido índice varia de 0 a 1, em que 0 representa completa igualdade e 1 

completa desigualdade em concordância à tabela 1 apresentada a seguir, compreendendo as 

pessoas pobres como aquelas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 relativos a 

valores de agosto de 2010. 
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Tabela 1- Renda per capita e desigualdade na concentração de renda no Município de 

Natal entre 1991 e 2010. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

Nesse contexto, a Prefeitura de Natal, ao mapear as favelas existentes no município 

por região administrativa em função do plano diretor da cidade regido pela Lei Complementar 

82, de 21 de junho de 2007, verificou um total de 67 favelas distribuídas pelo município, em 

maior concentração na região oeste com 24 favelas e menor concentração na região sul com 

11 favelas, corroborando a desigualdade efetiva entre bairros e regiões no município, 

consoante mapa infra apresentado através da figura 3:  
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Figura 3 - Mapa das favelas por região administrativa de Natal e os respectivos bairros 

compreendidos por região. 

 

Fonte: Hora, 2014. 
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No tocante à Educação, um dos indicadores utilizados para o IDHM Programa das 

Nações Unidas para Desenvolvimento – PNUD, apresentado no Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (2013), é o nível de escolaridade da população adulta, acima de 25 anos 

com o ensino fundamental completo. No referido estudo, observou-se melhoras discretas nas 

décadas compreendidas entre 1991 e 2010, situação justificada pelas gerações antecedentes 

com baixa escolaridade, apresentando em 2010 um total de 27,2% da população com ensino 

fundamental incompleto, 32,9% com ensino médico incompleto e 10,2% analfabeta em 

conformidade à figura 4 abaixo detalhada (PNUD, 2013): 

 

Figura 4 - Escolaridade da população adulta (25 anos ou mais) entre 1991 e 2010 no 

município de Natal. 

 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP. 

Em conformidade com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, existem atualmente 72 escolas municipais e 74 Centros Municipais de Educação 

Infantil – CMEIs, além de escolas municipais e federais distribuídas pelo município. O mapa 

a seguir, exposto na figura 5, apresenta levantamento realizado em 2012 pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo para o Anuário de Natal do ano de 2014, 

mapeando escolas e creches por região administrativa: 
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Figura 5 - Mapa das escolas e CMEIs por região administrativa de Natal. 

 

Fonte: Hora, 2014. 
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Em conformidade com os dados do último censo educacional do IBGE realizado em 

2015, constam, atualmente, 2026 docentes da rede pública municipal de ensino de Natal, 

compreendendo educação básica e pré-escola, e um total de 42.533 alunos matriculados na 

rede pública municipal (IBGE, 2015). 

Por fim, é relevante pormenorizar as secretarias existentes no município de Natal 

atualmente, quais sejam, Saúde, Administração, Planejamento, Meio ambiente e Urbanismo, 

Educação, Juventude, Esporte e Lazer, Serviços Urbanos, Comunicação Social, Cultura e 

Arte, Obras Públicas e Infraestrutura, Trabalho e Assistência Social, Mobilidade Urbana, 

Turismo, Habitação, Regularização Fundiária e projetos estruturantes, Tributação, Segurança 

Pública e defesa social e Políticas para as mulheres.  

Neste ínterim, observa-se que não há, no município, secretaria de agricultura, situação 

que pode ser parcialmente explicada em razão da ínfima população rural existente na cidade 

de Natal, consoante tabela 2, abaixo especificada, classificando a população do município 

como integralmente urbana em quantitativos absolutos: 

Tabela 2 - População total, por gênero, rural/urbana do município de Natal. 

 

Fonte: Hora, 2014. 

A partir do exposto, ressalta-se que não se buscou, neste item, simplesmente apontar 

fragilidades ou atributos do município de Natal, mas apenas contextualizar e descrever o loco 

pesquisado para que possa auxiliar a compreensão da dinâmica do programa analisado adiante 

a partir das características da cidade onde é operacionalizado. 
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4. A operacionalização do programa em âmbito local: desenho institucional e 

desdobramentos locais 

 

Neste capítulo, será apresentada a dinâmica do PNAE em Natal, descrevendo a sua 

execução no município, analisando o programa a partir dos arranjos institucionais locais. Para 

tanto, buscou-se observar as relações federativas, a intersetorialidade, a compreensão dos 

gestores quanto à política analisada e os mecanismos políticos percebidos no decorrer da 

pesquisa. Foram explorados também os instrumentos de participação e fiscalização adotados 

pela burocracia local.  

 

4.1A dinâmica do PNAE em Natal 
 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Natal é executado 

essencialmente pela Secretaria Municipal de Educação através do Setor de Alimentação 

Escolar, setor responsável pelo trâmite do programa e principal elo com os diretores das 

escolas municipais. 

A Entidade Executora, no caso, o Município, através da Secretaria Municipal de 

Educação, é responsável também pela transferência dos recursos oriundos do FNDE para as 

Unidades Executoras, além da obrigação de complementação dos recursos através da 

contrapartida municipal, aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das 

Instituições de Ensino que ainda não possuem Unidade Executora (UEX) ou que estão 

impossibilitadas de realizarem movimentações bancárias e, ainda, realização de chamada 

pública para aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar. 

Desde 2013, com a resolução 43 do FNDE, facultou-se aos estados e municípios 

executores repassar os recursos recebidos diretamente às escolas das suas respectivas redes de 

ensino, situação que vem se concretizando em Natal. 

Atualmente, as escolas que possuem unidade executora aptas à utilização do caixa 

escolar recebem o recurso federal e a contrapartida municipal diretamente na conta da escola 

para realização das compras necessárias. Essa situação se encontra em fase de adaptação, uma 
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vez que até o ano de 2015 o Município não exigia a licitação para as escolas, realizando-se as 

compras através de dispensa de licitação a partir da apresentação de três propostas de 

empresas diferentes que viessem a comprovar o valor médio do mercado. 

Embora a lei que regulamenta o PNAE exija desde 2009 a realização de licitação para 

as compras da alimentação escolar, excetuando-se as oriundas da agricultura familiar, apenas 

no ano corrente as licitações passaram a ocorrer através do órgão central, no caso a Secretaria 

Municipal de Educação e da formalização de uma Ata de Registro de Preços com os 

fornecedores vencedores da licitação em que são cadastrados os valores apresentados na 

proposta. 

Em seguida à licitação, os diretores das escolas são convocados a realizar adesão à 

referida ata para que possam efetuar as compras diretamente com os fornecedores dos 

alimentos necessários a cada instituição escolar de acordo com o quantitativo de alunos e o 

cardápio elaborado pela SME.  

No caso de escolas ou CMEIs que por alguma razão não possuam unidade executora, 

as compras são realizadas pela SME e repassadas às escolas. Atualmente, em Natal, todas as 

escolas possuem aptidão para realizar suas compras diretamente e apenas quatro CMEIs não 

possuem unidade executora em razão de problemas com documentação referentes ao terreno e 

localização que impedem a abertura do cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ – e, 

consequentemente, a conta própria da escola. 

Segundo a coordenadora do Setor de Alimentação Escolar – SAE, o Ministério 

Público exigiu que todas as escolas e CMEIs regularizassem sua situação passando a ter 

unidade executora própria, posto oferecer maior independência e autonomia aos diretores que 

podem realizar suas compras de forma direta e administrar todo o processo da escola, 

merenda e demais materiais, representando para a coordenadora uma medida positiva à 

implementação do programa: 

 

Então foi um avanço muito grande, agora nessa gestão porque quando Justina 

(Secretária Municipal de Educação) entrou aí disse assim: Não, o Ministério 

(Público) pediu um prazo para todas as escolas terem a sua UEX, porque o diretor 

tem assim uma autonomia, ele tem como administrar todo o processo da escola, aí 

quem não tem depende tudo daqui, merenda, material, tudo depende da secretaria, aí 

fica o diretor de centro muito preso. Ele estando com os recursos em mãos ele pode 

utilizar, correr atrás dos materiais e resolver a situação da escola (Entrevista com a 

coordenadora do SAE).  
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O SAE é formado por 01 chefia, 09 nutricionistas, sendo 01 Responsável Técnico 

(RT), além da equipe técnica administrativa formada por 11 servidores que devem realizar 

trabalhos de orientações nutricionais e educação alimentar, elaboração de quantitativos para 

aquisição dos gêneros alimentícios, acompanhamento dos cardápios da merenda escolar e 

elaboração de capacitação para os manipuladores de alimento.  

A rede municipal de ensino conta com 146 unidades, sendo 72 escolas, 74 CMEIS e 

07 Instituições Filantrópicas. Os gestores das 146 Unidades de Ensino e 07 Instituições 

Filantrópicas, além dos manipuladores de alimento e coordenadores que compõem o quadro 

de funcionários das mesmas, são responsáveis pela execução dos cardápios elaborados pela 

equipe de nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de 

Educação. 

No que se refere aos alunos, de acordo como o CENSO do Ministério da 

Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/PNAE, são 55.961 alunos 

atendidos atualmente pelo PNAE em Natal. 

No tocante aos recursos recebidos, atualmente o Governo Federal divide o PNAE em 

subcategorias de acordo com os alunos e através do FNDE repassa o valor correspondente. O 

município de Natal oferece uma contrapartida igualmente de acordo à subcategoria em que o 

aluno se enquadra, resultando no valor total repassado às escolas por aluno matriculado na 

rede de ensino municipal, conforme quadro abaixo com especificação dos valores e as 

respectivas categorias a que correspondem: 
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Quadro 2 - Subprogramas do PNAE e os correspondentes recursos federais e 

contrapartidas municipais em Natal/RN. 

PROGRAMAS RECURSO FEDERAL  RECURSO MUNICIPAL 

PNAC- CMEIS 

INTEGRAIS 

R$ 1,00 R$ 1,41 

PNAP- CMEI 

PARCIAL MANHÃ 

R$ 0,50 R$ 0,75 

PNAP – CMEI 

PARCIAL TARDE 

R$ 0,50 R$ 0,75 

PNAE R$ 0,30 R$ 0,34 

EJA R$ 0,30 R$ 0,00 

AEE R$ 0,50 R$ 0,00 

MAIS EDUCAÇÃO R$ 0,60 R$ 0,60 

Fonte: Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação de Natal, 2016. 

Com base nos dados do CENSO escolar, os valores são calculados e repassados às 

instituições escolares para a execução propriamente dita da alimentação escolar.  

Entre as principais dificuldades relatadas pelos diretores, encontram-se o valor dos 

repasses e o atraso no pagamento desses valores que, por sua vez, atrasam o pedido aos 

fornecedores e consequentemente a entrega dos produtos para atendimento das necessidades 

escolares, conforme apontaram quanto às principais dificuldades na operacionalização do 

programa: 

 

A burocracia, prestação de contas, esses contratos, muita lei. Tudo vem para a escola 

resolver. O atraso por parte da SME e o valor baixo da per capita (Entrevista com o 

diretor da E. M. Santos Reis). 

Às vezes os recursos atrasam, demoram a cair na conta. Se o dinheiro não sair o 

fornecedor não vai entregar, então atrasa tudo. Há muita burocracia, bastante 

mesmo. O programa precisa ser melhor regionalizado, o país é muito diferente e tem 

muita coisa que não se adequa a nossa realidade (Entrevista com o diretor da E. M. 

Ascendino de Almeida). 

 

De acordo com a coordenadora do SAE, a demora nos repasses financeiros é 

ocasionada por atraso dos próprios diretores nas solicitações, uma vez que atrasam na 

solicitação do empenho e dos repasses, prejudicando todo o trâmite para o recebimento dos 

alimentos. 
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Para os diretores entrevistados, essa mudança trouxe bastante dificuldade, reduziu a 

liberdade da escola e o contato direto com o fornecedor, além do excesso de burocracia para 

realizar as solicitações, gerando muitos entraves na aquisição dos alimentos. 

Questionados sobre a informação de atraso na solicitação dos produtos, as respostas 

dos diretores foram unânimes quanto à sobrecarga legislativa e as dificuldades em cumprir 

todas as exigências, especialmente quanto à ausência de treinamentos oferecidos aos referidos 

gestores escolares para lidarem com as leis e resoluções oriundas do FNDE: 

 

Eu não conheço tanto do PNAE porque eu assumi há um ano e meio até agora não 

tive nenhum treinamento. A gente aprende no dia a dia (Entrevista com o diretor da 

E. M. Amadeu Araújo). 

A mudança foi repentina e complicada, eu não recebi nenhum treinamento, aprendi a 

lidar na prática mesmo. A gente tem mais liberdade na compra direto com o 

fornecedor, antes não tinha atraso, esses agora é uma complicação. Se a gente não 

programar com antecedência a gente não consegue atender os alunos. A gente vem 

enfrentando alguns entraves com essa nova forma de execução, é um contato 

indireto mesmo (Entrevista com o diretor da E. M. Francisca Ferreira da Silva). 

 

Esse atraso nos repasses, atribuído à sobrecarga legislativa retratada pelos diretores 

das escolas, pode ser compreendida como reflexo da baixa capacitação oferecida quando 

assumem o cargo, demonstrando desconhecimento e dificuldades em lidar com os trâmites 

exigidos pelo programa (IBASE, 2006). 

Outra dificuldade bastante relatada é o valor per capita destinado à alimentação 

escolar, já que, para os diretores e a nutricionista, o valor ainda está abaixo do ideal para 

fornecer uma alimentação adequada consoante os nutrientes exigidos pelas resoluções do 

PNAE.  

Segundo a nutricionista responsável pelo PNAE em Natal, os problemas maiores são a 

questão da necessidade nutricional e o respectivo recurso para atender essa necessidade e 

ressalta que, além disso, os alimentos precisam ser bem aceitos pelos alunos para que 

cumpram o seu papel: 

 

A questão da necessidade nutricional, a questão do recurso, a gente tem que dar uma 

olhada também na aceitação porque a gente faz uma enquete em cada início de ano 

do que é mais bem aceito e do que não é, a gente percebe nas visitas, né? Então tanto 
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o custo quanto a aceitação, quanto o valor nutricional, acho que principalmente é o 

que interfere né? (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 

 

O PNAE exige que, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais dos alunos sejam 

atendidas através da alimentação escolar, meta difícil de ser atingida em Natal, posto os 

valores recebidos estarem congelados há bastante tempo e o valor dos produtos estarem em 

constante aumento no mercado, conforme apontou a Coordenadora do SAE e a nutricionista 

quanto às principais necessidades do programa no município: 

 

Aumentar o numero de nutricionistas para essa parte de orientação, fiscalização e 

também se aumentasse o valor da per capita né? Tá tão baixo que já faz vários anos 

que não aumenta (Entrevista com a coordenadora do SAE).  

É, o valor per capita também, porque o governo federal já faz bastante tempo que 

‘tá, que ‘tá, congelado esses valores. O PNAE é trinta centavos que o Governo 

Federal repassa. Quando você pensa em atingir, por exemplo, no PNAE que é 20% 

das necessidades nutricionais por dia tem que ser atendida na escola, né? Mas assim, 

um quinto das necessidades nutricionais serem atendidas com pouco mais de 

sessenta centavos? Na prática é muito difícil né? (Entrevista com a nutricionista do 

PNAE). 

 

Nesse sentido, pode-se perceber que, embora o planejamento exija um percentual a ser 

atingido, esse não se coaduna à realidade local, demonstrando uma linha de tensão entre 

formulação e implementação (OLIVEIRA, 2006). 

A nutricionista ressalta que, embora o valor destinado à alimentação escolar esteja 

abaixo do ideal, a meta nutricional mínima de 20% não fica tão distante do praticado em 

Natal, enfatizando que realizam o trabalho o mais satisfatório possível com as condições que 

possuem, reiterando as dificuldades e exigências que necessitam ser cumpridas com esse 

valor: 

 

São pouco mais de sessenta centavos para a comida ser bonita, ser boa, ser gostosa e 

os alunos ficarem apetecidos de comer aquilo. Além da orientação do FNDE, né? 

Ser alimentação segura, isenta de contaminantes e que atenda à necessidade 

nutricional. É complicado (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 
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No tocante ao quantitativo de nutricionistas, o Município de Natal também apresenta 

número inferior ao exigido pelo Conselho Federal de Nutrição consoante resolução 465 de 

2010. A Entidade Executora analisada conta com mais de 55 mil alunos, o que compele 

segundo a resolução a contratação de 1 responsável técnico, 3 quadros técnicos fixos, além de 

1 quadro técnico para cada 2500 alunos beneficiário do PNAE, totalizando um mínimo de 26 

nutricionistas necessários à execução do programa no Município. 

 

 

Fonte: Resolução 465/2010 do Conselho Federal de Nutrição. 

 Segundo a resolução do CFN 465 de 2010, através do seu art. 7º, o quadro Técnico 

(QT) é constituído de nutricionistas habilitados para desenvolver as atividades previstas na 

Resolução em consonância às diretrizes do FNDE sob a supervisão do Responsável Técnico 

do Município. 

 Atualmente, a Entidade Executora conta com os serviços de apenas 9 nutricionistas, 

sendo um deles o Responsável Técnico do PNAE no Município, apresentando-se como uma 

significativa dificuldade a ser enfrentada, considerando o importante papel do nutricionista na 

operacionalização do Programa e a quantidade elevada de funções a ele atribuídas. A 

quantidade reduzida de nutricionistas para a demanda de instituições escolares existente 

prejudica o atendimento adequado a todas elas, além de dificultar a realização dos serviços 

internos. 

Tabela 3 - Quantitativo mínimo de nutricionistas por Entidade Executora de acordo com 

o número de alunos. 
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 Entre as funções positivadas nos normativos do PNAE, encontram-se a realização de 

diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos alunos, o planejamento, a 

elaboração, acompanhamento e a avaliação dos cardápios com base no diagnóstico realizado, 

estímulo à identificação de necessidades nutricionais específicas, realização de ações de 

educação alimentar e nutricional, elaboração de fichas técnicas das composições dos 

cardápios, planejamento, orientação e supervisão da compra, distribuição e armazenamento 

dos alimentos, realização de testes de aceitabilidade, participação nas licitações e chamadas 

públicas, articulação direta com os agricultores familiares, supervisão da higienização dos 

ambientes onde são manipulados os alimentos, entre outras funções (CFN, 2010). 

 Na prática, em Natal, há muitas adversidades na concretização dessas funções pelos 

nutricionistas em virtude do reduzido quantitativo para o desempenho das competências 

estabelecidas: 

 

Hoje em dia o número de nutricionistas já é bem insatisfatório por causa da 

quantidade, né? São mais de cento e cinquenta instituições entre escolas e creches. A 

gente tem o cronograma de visitas que a cada cinco semanas a gente retorna à 

escola. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana que não necessariamente 

é a semana do mês, é a semana do nosso cronograma. E a gente procura atender isso, 

mas também existem muitas pedras no meio do caminho. Quando tem outras 

demandas, tipo, demanda interna de licitação de fazer, pronto, porque quando 

termina a licitação a gente faz a avaliação dos produtos, né? Aí tem que fazer 

relatórios, tem a questão de carro muitas vezes, então acaba ficando falho por conta 

disso (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 

 

Em consonância ao proposto por Lima e Dascenzi (2013), a organização do aparato 

administrativo responsável pela implementação, desde disponibilidade e quantidade de 

recursos humanos a informações apresentadas, são elementos essenciais na obtenção de 

sucesso de uma política pública, representando o reduzido número de nutricionistas um 

obstáculo ao sucesso do PNAE. 

A partir das entrevistas realizadas na Entidade Executora, constatou-se que as funções 

exercidas pelos nutricionistas responsáveis pelo programa são planejamento e elaboração dos 

cardápios, visitas técnicas às escolas, fiscalização quanto ao cumprimento das normativas do 

PNAE, inspeção higiênico-sanitária, orientação às merendeiras responsáveis pela 

manipulação dos alimentos, organização e participação nas licitações e aplicação de 

formulários com os diretores. 
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As ações de educação alimentar, umas das diretrizes basilares do Programa, são 

delegadas às escolas através dos diretores e professores em parceria com a SAE por meio das 

nutricionistas, buscando estimular uma consciência alimentar nos alunos e nos seus 

responsáveis para que a alimentação saudável ultrapasse as instalações escolares e torne-se 

um hábito cotidiano dos estudantes.  

Ocorre que a aplicabilidade dessa função ainda encontra-se bastante incipiente, posto 

não ser realizado pelas nutricionistas, a não ser nos casos de convite das escolas, e não ser 

uma prioridade nas atividades escolares.  

Em conversa com os diretores entrevistados quanto às ações de educação alimentar, 

percebeu-se uma atividade muito amena, existindo atualmente apenas a inserção dos 

alimentos saudáveis, mas pouco diálogo sobre a temática, demonstrando mais um desafio na 

efetivação das diretrizes do PNAE: 

 

Na verdade, existe de forma muito discreta. O mais importante é que cria um habito 

saudável nos alunos, no inicio eles reclamam, mas depois acostumam (Entrevista 

com o diretor da E. M. Amadeu Araújo) 

Há alguns projetos, mas de leve ainda, não concretizados, a gente sempre tenta 

conversar, os professores também falam em sala com os alunos (Entrevista com o 

diretor da E. M. Ascendino de Almeida). 

 

Esse objetivo depende em larga escala dos implementadores, considerando a 

autonomia que possuem para realizar suas funções. A importância que creditam ao programa 

e ao que fazem traduz muito o resultado final. Para Arretche, “eles têm a prerrogativa de, de 

fato, fazer a política” (2001, p. 48). 

Dessa forma, pode-se perceber que os projetos de educação alimentar dependem 

essencialmente do interesse dos implementadores em colocá-los em prática, desde diretores 

até os professores diretamente em sala de aula. Para tanto, vai depender da forma como esses 

executores se apropriam do programa, a partir de um “encontro de diferentes intenções” na 

implementação da política (MAGALHÃES et. al, 2007, p. 1.514). 

Além disso, analisando-se a construção dos cardápios, pode-se perceber que ainda há 

algumas fragilidades na engenharia institucional desde o planejamento até a execução. De 

acordo com a resolução 26 de 2013 do FNDE, os cardápios deverão ser planejados para 
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atender as necessidades nutricionais dos alunos em consonância à faixa etária do estudante e 

às necessidades nutricionais observadas. 

Os cardápios também devem respeitar a cultura alimentar da região onde o programa é 

executado, cabendo ao Responsável Técnico definir o horário e a quantidade de cada alimento 

a ser consumido pelos alunos. 

A proposta do PNAE é que o cardápio atenda o perfil do alunado beneficiário do 

programa, respeitando as assimetrias em cada contexto territorial, uma vez que pode 

apresentar diferentes necessidades. 

O direito à alimentação objetiva a garantia de segurança alimentar e nutricional de 

forma equitativa, respeitando as distinções biológicas dos estudantes, atendendo às diferentes 

necessidades conforme idade, particularidades e condições individualizadas, observando as 

condições dos alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

No caso de Natal, observou-se a unicidade de cardápio para toda a rede escolar 

municipal, diferenciando-se apenas o das escolas e das creches. Essa situação merece atenção, 

uma vez que em consonância aos dados apresentados referentes ao Município executor do 

programa, constatou-se uma forte assimetria e heterogeneidade entre os bairros. 

Os Índices de Qualidade de Vida apresentados no capítulo anterior comprovam a 

disparidade de condições entre os habitantes dos bairros e regiões de Natal, compreendendo-

se, dessa forma, que apresentem distintas carências. 

Considerando que as condições sociais e econômicas dos habitantes dos bairros 

apresentam heterogeneidades, sugere-se que a necessidade da alimentação escolar também se 

apresente de forma diversa de acordo com o bairro onde a escola se situa. Dessa forma, pode 

haver escolas que possuam alunos com necessidade de uma refeição mais nutritiva de acordo 

com o nível de qualidade de vida e segurança alimentar em que se encontrem, e outras escolas 

que possuam uma necessidade menor.  

Diante desse cenário de cardápio único para todas as escolas do Município, não há 

como tratar adequadamente as necessidades particulares dos alunos por se tratar de um 

contexto territorial implementador bastante heterogêneo, demandando ajustes para que 

possam corresponder as reais necessidades do alunado. 
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Nesse sentido, Lotta e Favaretto (2016) abordam que apenas recentemente passou a 

existir uma maior preocupação com o tratamento da dimensão territorial, relacionando-se 

diretamente à gestão e implementação de políticas públicas, conforme apontam: 

 

Uma das principais razões para isso é a constatação de que as políticas nacionais dão 

origem a indicadores muito diferenciados nos vários municípios em que são 

implementadas, o que sugere a importância de fatores locais a condicionar o êxito 

dos investimentos feitos (LOTTA e FAVARETO, 2016 p. 55). 

 

Há escolas situadas em regiões extremamente pobres, apresentando deficiência de 

serviços básicos essenciais, em perceptível situação de insegurança alimentar, que carecem de 

maiores providências, especialmente quando versa sobre crianças e adolescentes que estão em 

fase de desenvolvimento, em que a alimentação é fator essencial ao aperfeiçoamento 

biopsicossocial, refletindo diretamente no progresso escolar. 

Em entrevista, o diretor da Escola Municipal Amadeu Araújo, situada em uma região 

de periferia do Município de Natal, mencionou a baixa condição socioeconômica dos alunos 

desta Instituição Escolar. O entrevistado explicou que muitos dos estudantes vão às aulas pela 

alimentação e descreveu que essa é uma situação corriqueira na escola: 

 

O aluno chega para assistir à aula e pede qualquer coisa para comer, dizendo não ter 

comido nada durante o dia e estar com a barriga doendo de fome. Então, mesmo não 

fazendo parte do cardápio, a gente abre a exceção e procura algum alimento para que 

aquele aluno consiga se concentrar na aula (Entrevista com o diretor da E. M. 

Amadeu Araújo). 

 

Essa é uma fragilidade que demanda ajuste desde a formulação do PNAE, uma vez 

que as leis e resoluções que abordam a temática comportam mais de uma interpretação, não 

ficando claro se o contexto territorial a que faz referência e que deve apresentar cardápio 

individualizado corresponde ao município ou estado executor ou se corresponde a esses entes 

federativos desmembrados em bairros, regiões ou outra forma de separação. 

Nessa mesma linha de reflexão, e no que tange especialmente à discricionariedade da 

burocracia implementadora, muitas decisões são tomadas além do processo de formulação e 

se o planejamento não se encontra bem definido fica a cargo dos implementadores decidirem 

como aplicar a política pública. Sabatier e Mazmanian (1979) corroboram quanto à 
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importância da clareza e precisão dos objetivos e planejamento para que a burocracia 

executora esteja adequadamente direcionada. 

A partir dessa reflexão, pode-se perceber que a etapa de implementação vai muito 

além de uma mera execução de tarefas, não havendo de fato uma separação explícita entre as 

fases de formulação e implementação (LOUREIRO et al, 2015). 

Essa discricionariedade conferida ao Município pode apresentar resultados positivos 

ou negativos a depender do interesse e possibilidades da burocracia em reparar falhas 

oriundas do planejamento. De tal modo, Pires e Gomide (2014) apontam os arranjos 

institucionais estabelecidos na execução como definidores da capacidade de lidar e 

concretizar os objetivos e diretrizes propostos na política, administrando essas tensões 

existentes entre os normativos federais e a implementação propriamente dita. 

Todavia, é importante ressaltar que para a realização de cardápios individualizados 

seria necessário maior número de nutricionistas, corrigindo o déficit existente atualmente no 

município, conforme aborda Lima e Dascenzi (2013,  p. 106): “os implementadores adaptarão 

o que se espera ser feito ao que conseguem (ou querem) fazer. Os recursos afetam a 

interpretação do plano e sua implementação”.  

Além disso, uma articulação intersetorial também seria de grande valia, uma vez que 

há a necessidade de dados atualizados quanto às condições de vida dos moradores dos 

diferentes bairros e regiões de Natal e informações concretas quanto aos índices de segurança 

alimentar dos alunos beneficiários da alimentação escolar. 

A lei 11947/2009 atribui aos entes executores a competência da promoção de estudos 

e pesquisas que viabilizem as ações voltadas para alimentação escolar e que avaliem essas 

ações (BRASIL, 2009). 

Portanto, para maior efetividade dos objetivos do programa, são necessários 

instrumentos viabilizadores, desde melhoria nas capacidades técnicas, ampliando o número de 

servidores, bem como investimento em pesquisas intersetoriais que possam contribuir 

direcionando os implementadores do PNAE. 

Outro importante objetivo do programa instituído no arranjo formal do PNAE refere-

se ao desenvolvimento sustentável e incentivo à aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar e preferencialmente produzidos em âmbito local.  
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O referido objetivo recebeu ainda maior importância a partir da lei 11947 de 2009, 

regulamentadora do programa, ao definir um percentual mínimo de 30% (trinta por cento) dos 

recursos repassados pelo FNDE direcionados à aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar. 

Para a consecução desse objetivo, os normativos excepcionaram a exigência de 

processo licitatório, permitindo a substituição pelas chamadas públicas, forma de dispensa de 

licitação que permite compras mais céleres e menos burocráticas comparadas às licitações e, 

ainda, facilidade de acesso aos agricultores, desde que os preços sejam compatíveis aos 

vigentes no mercado e que os alimentos atendam às exigências legais de controle de 

qualidade. 

No que diz respeito à execução do supracitado objetivo pelo município de Natal, o 

programa ainda não conseguiu incluir a exigência mínima de 30% (trinta por cento) dos 

recursos em compras diretas da agricultura familiar. 

Nesse contexto, vários fatores podem contribuir com essa ineficácia do município 

implementador. Nas entrevistas, foram relatadas dificuldades com a oferta de alimentos 

oriundos da agricultura familiar, apenas frutas, verduras, polpa de frutas e bebida láctea são 

fornecidos. 

Dessa forma, alimentos essenciais como ovos, feijão, alimentos de origem animal 

extremamente utilizados na execução dos cardápios, como frango, carne bovina na elaboração 

de canja, carne moída, sopas e derivados, essenciais e de alto valor nutritivo, não são 

produzidos pela agricultura familiar local e, quando produzidos, não atendem aos requisitos 

do controle de qualidade, especialmente quanto aos selos exigidos: 

 

Aqui no Estado a agricultura familiar ainda tem muito o que crescer, é basicamente 

fruta, verdura, polpa e bebida láctea, enquanto na Paraíba, que é um estado um pouco 

menos desenvolvido que o nosso, já tem ovo, já tem, se eu não me engano, frango 

caipira, galinha caipira, porque quando envolve produtos de origem animal tem que 

ter o SIF né? Selo de inspeção e para o agricultor, cooperativa, ter esse selo de 

inspeção já tem que ter bem mais organização, aí é uma coisa que os diretores 

reclamam muito, trinta por cento para fruta, verdura, polpa e bebida láctea e o resto? 

O principal e a carne que é o mais caro? (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 

 

Essa situação pode ser explicada pela inexistência de Secretaria de Agricultura 

Municipal e baixíssima atuação da Secretaria de Agricultura Estadual de Agricultura e 
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Emater, fatores que implicam diretamente na pouca representatividade observada frente aos 

produtores da agricultura familiar para solucionar os fatores impeditivos da concretização 

desse objetivo. 

Os produtos comprados da agricultura familiar são provenientes da Grande Natal, 

incluindo municípios como João Câmara, Macaíba, Ceará-Mirim e, de acordo com as 

entrevistas realizadas, são de boa qualidade, o que sugere a necessidade de incentivos locais 

para que possam se firmar no mercado:  

Assim, quando a gente vai nas escolas é muito difícil a gente ver problema com os 

produtos da agricultura, na verdade é mais fácil ver problema com os outros 

fornecedores” (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 

 

Além da nutricionista, os diretores também afirmaram que os alimentos da agricultura 

familiar apresentam qualidade satisfatória, conforme relatos das entrevistas: 

 

Os nossos são de boa qualidade, sim (Entrevista com o diretor da E. M. Santos 

Reis). 

São sim, quando acontece de ter problema com um alimento eles fazem a 

substituição (Entrevista com o diretor da E. M. Ascendino de Almeida). 

Até agora sim, todos direitinhos (Entrevista com o diretor da E. M. Francisca 

Ferreira da Silva). 

 

Os mecanismos existentes atualmente para incentivar essa produção ainda são poucos, 

posto exigir maior capacidade técnica para produção dos alimentos, regularização conforme 

órgãos de inspeção e controle, logística, além dos custos necessários à produção. 

Embora a lei que estabelece a exigência mínima de 30% (trinta por cento) seja de 

2009, a primeira chamada pública realizada pelo Município de Natal ocorreu apenas em 2015, 

situação que pôde ser observada como ausência de prioridade em cumprir a referida 

exigência, em consonância ao exposto pela coordenadora do SAE acerca das chamadas 

públicas e o respectivo percentual mínimo exigido em compras da agricultura familiar: 

  

Aqui nunca foi feito, a gente estava pensando em fazer no inicio desse ano, mas no 

inicio do ano foi quando desistiram da ata alguns fornecedores, aí teve que fazer 

uma emergencial, depois uma nova licitação, aí o resultado foi que não implantou, 

mas já foi discutido no gabinete, no jurídico que a gente tem que colocar esses 30% 

para esses repasses para as escolas. Porque como é obrigatório, sempre foi, mas 
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não se cumpria se deixava. Aí agora eu estou fazendo o pedido para a nova ata, aí a 

gente já tem que colocar os 30%, aí está no final de ano aí já falam, “não, não 

vamos quebrar a cabeça no fim do ano não, vamos deixar isso para ser 

implantado próximo ano”, aí esse ano a gente não implantou, a agricultura 

começou mesmo aqui, a chamada pública começou ano passado, foi a primeira, mas 

não conseguimos cumprir o estabelecido, realizamos algumas compras (Entrevista 

com a coordenadora do SAE, grifos nossos). 

 

A explanação da coordenadora do SAE demonstra pouca atenção conferida às 

exigências do programa, situação que sugere um reflexo da baixa imposição de sanções aos 

implementadores quando descumprem as normas estabelecidas, bem como, inexistência de 

interesse pelos executores, o que demonstra falta de incentivos e induções à atuação dos 

implementadores em âmbito local (ARRETHE, 2001). 

Quando colocada em prática, as chamadas públicas, em 2015, totalizaram o valor de 

R$1.570.692,00 em compras da agricultura familiar que corresponderam a um percentual de 

17,79%, ainda bem abaixo do valor mínimo estipulado pelo normativo federal. 

Quanto ao ano de 2016, o valor total e percentual exatos ainda não foram fechados até 

o momento, mas segundo informações da Coordenadora do SAE, o mínimo obrigatório ainda 

não será atingido. 

Para a Coordenadora do Setor, a agricultura familiar ainda necessita de organização. 

Muitas vezes faltam documentos e há descumprimento de prazos que inviabilizam a 

formalização dos contratos, situação que necessita de atuação dos governos estaduais e 

municipais através de políticas públicas locais direcionadas para cada região especificamente, 

de acordo com os problemas particulares que apresentem e necessitem de solução. 

 O Delegado do MDA em Natal aponta que as principais dificuldades são a logística, 

organização de determinados grupos, percepção de cooperativismo e do associativismo, e 

irregularidade de produção. 

 Ainda assim, afirma que houve um grande aumento de associações e cooperativas da 

agricultura, demonstrando que, ainda que paulatinamente, os agricultores vêm se organizando, 

ampliando-se e diversificando a produção. 

Ademais, o Delegado entende a própria adequação do cardápio à realidade produtiva 

existente como mais um obstáculo a ser enfrentado.  Para ele, ainda que exista um leque 

produtivo interessante, uma boa oferta produtiva, muitas vezes o que a escola quer comprar 

ou o que a nutricionista insere como importante tem uma dificuldade de chegar às escolas: 
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Por exemplo, eu quero comprar beterraba, chuchu que são produtos que têm uma 

produção baixa e não conseguem chegar aqui e outros que têm a produção alta, mas 

não é interessante para o cardápio. Então falta a nutricionista adaptar o cardápio à 

realidade produtiva do local, absorvendo o maior numero de produtos possíveis. Isso 

se torna difícil porque o cardápio é único para toda a rede municipal, assim o 

cardápio deveria ser adaptado para cada região escolar de acordo com a vocação 

agrícola daquele local (Entrevista com o Delegado do MDA em Natal. Grifo nosso). 

 

O exposto pelo Delegado do MDA demonstra uma dificuldade de adequação do 

cardápio à realidade local, apontando uma fragilidade no que concerne à adaptação da política 

ao âmbito onde está sendo implementada, de acordo com a realidade possível de colocar em 

prática, afinal, “a política não é feita e finalizada no momento legislativo e os textos precisam 

ser lidos com relação ao tempo e ao local específico de sua produção” (MAINARDES, 2006, 

p. 52). 

 

No que se refere ao cardápio, a nutricionista entrevistada pondera que a dificuldade 

não se trata de adequação, uma vez que para se adequar necessitaria deixar o cardápio com 

valor nutricional ainda mais baixo, seria promover a agricultora em detrimento da qualidade 

dos alimentos direcionados aos alunos, prejudicando toda a proposta do programa de 

alimentos saudáveis que contribuam para a melhoria no rendimento escolar. 

A nutricionista ainda compreende a exigência legal como de extrema importância 

tanto para o desenvolvimento dos agricultores quanto para a saúde dos escolares, por se tratar 

de alimentos livres de aditivos químicos maléficos à saúde, mas reafirma as dificuldades para 

atingir a meta legal. 

Mesmo diante desse cenário de fragilidades, ela considera ser etapa de um processo a 

longo prazo, “somente mantendo esse incentivo e comprando aos agricultores é que será 

possível fortalecê-los,” permitindo assim que estejam mais capacitados a atender as demandas 

dos mercados institucionais, não apenas do PNAE, mas reconhece que esse é um “objetivo 

ainda parcialmente cumprido pelo município e espera que possa ser efetivamente concretizado 

em breve” (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 

Diante da abordagem explanada quanto à dinâmica da implementação do PNAE no 

município de Natal com relação ao arranjo formal proposto a nível federal para o programa, 

passa-se, em seguida, ao exame das categorias analíticas propostas observando os normativos 
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do PNAE frente aos arranjos institucionais locais, buscando compreender se os referidos 

arranjos capacitam o município na concretização dos objetivos propostos.  

 

4.2 Análise dos arranjos institucionais do PNAE em Natal 

 

A partir da compreensão da dinâmica do PNAE e sua operacionalização no município, 

segue-se à análise das categorias adotadas no presente estudo, explorando os arranjos 

institucionais locais e a forma como capacita o município na consecução dos objetivos 

previstos no arranjo formal do programa. 

4.2.1 Coordenação intersetorial 

A participação de novos atores na formulação e implementação de políticas públicas 

pós Constituição de 1988 trouxe consigo uma maior complexidade e diversidade de demandas 

sociais a serem atendidas que perpassam uma única especialidade. 

Ainda que o arranjo formal da política pública direcione os atores responsáveis pela 

implementação, o resultado das políticas dependerá de uma série de fatores relacionados ao 

território onde o programa é implementado, não apenas ao seu desenho. 

A forma como os implementadores lidam com as questões e suas possíveis 

alternativas, direcionando as competências e responsabilidades, coordenando a atuação dos 

diversos atores envolvidos por meio de estratégias estruturais, conduzem a novas formas de 

organização e benefícios para os favorecidos das políticas públicas complexas (LOTTA, 

2016). 

Nesse contexto, as articulações intersetoriais passaram a adquirir maior destaque nas 

agendas políticas, especialmente no que concerne à fragmentação institucional presente no 

processo histórico das ações governamentais no Brasil. 

Buscar soluções articuladas e transversais entre os diversos setores para um mesmo 

problema. Especialmente no caso de problemas que ultrapassam um único campo de atuação, 

otimizando a forma como um território enfrenta obstáculos muitas vezes arraigados à 

conjuntura do município ou estado.  
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A produção de ações integradas horizontalmente implica diretamente na otimização de 

recursos públicos através da complementariedade de programas e possível ampliação de 

atendimento das políticas públicas, utilizando as diferenças setoriais de forma produtiva em 

prol das demandas sociais (CUNILL GRAU, 2005). 

Problemas delicados e de difícil elucidação como a fome, saúde, educação, extrapolam 

as competências de um único setor da sociedade. Não há como resolver os problemas da 

saúde pública se os pacientes que sofrem com isso também estão em situação de insegurança 

alimentar, expostos em maior propensão a uma infinidade de males à saúde.  

Nesse sentido, o arranjo formal do PNAE, através de suas resoluções, considera a 

importância da intersetorialidade entre políticas para uma qualificada execução do programa. 

Ressaltando a necessidade de ações articuladas entre os diversos setores, educação, saúde, 

agricultura, sociedade civil (FNDE, 2013), conforme aponta o artigo 13 da Resolução 26 de 

2013: 

 

Art. 13 Para fins do PNAE será considerada Educação Alimentar e Nutricional - 

EAN o conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção 

voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a 

aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo 

(FNDE, 2013. Grifo nosso). 

 

A proposta do programa é que se ultrapasse essa barreira de especialização excessiva e 

concentrada em um único setor, oferecendo discricionariedade para que a Secretaria de 

Educação, órgão executor do Programa, realize parcerias e articulações com os setores que 

considerar exitoso para o PNAE, reduzindo esse modelo demasiado setorial de agências e 

setores completamente isolados. 

Portanto, o desenho do PNAE parte da ideia central dos arranjos institucionais 

inovadores em que “problemas complexos a serem enfrentados pelas políticas públicas 

requerem soluções complexas que contemplem a diversidade de atores e processos 

decisórios” (LOTTA et al, 2016, p. 2762). 

No entanto, em Natal, essa diretriz do PNAE ainda apresenta expressivos desafios a 

serem reparados quando comparado o desenho à operacionalização do programa, uma vez que 
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inexiste uma coordenação e agregação de diversas esferas e distribuição de competências 

intragovernamentais para atuarem conjuntamente. 

Em interlocução com a coordenadora do SAE quanto ao envolvimento de outros 

setores nesse processo de execução do PNAE, esta informou que houve uma comunicação 

com o delegado do MDA em Natal apenas no período de implantação efetiva das chamadas 

públicas, não tendo ocorrido, segundo a coordenadora do SAE, com nenhum outro setor em 

momento diverso:  

 

Existem outros setores envolvidos nesse processo? Há uma comunicação com outros 

setores públicos ou privados? 

Só com o MDA, aqui mesmo só com o MDA. 

Como funciona essa relação? 

No início das chamadas públicas vinha o Delegado do MDA para as reuniões, né? 

Mas acho que ele nem está mais lá. Ele vinha e participava das reuniões, orientava 

gestores, os procedimentos dos agricultores, documentação. Não sei quem é o 

responsável agora, mas deve ter uma pessoa no lugar dele (Entrevista com a 

coordenadora do SAE). 

 

Diante disso, pode-se perceber uma resistência das próprias instituições em 

materializar a intersetorialidade quando não oferecem qualquer contribuição para essa 

articulação horizontal, demonstrando um problema político, necessitando enfrentar 

contradições e resistências para se efetivar (CUNILL GRAU, 2005). 

O delegado do MDA esclareceu que, nesse período, o MDA participou ativamente, 

buscando inserir a agricultura familiar nas chamadas públicas. Embora tenham realizado um 

importante trabalho de apresentar o programa e seus benefícios às secretarias do Estado, 

agricultores, diretores de escolas, afirmou o delegado que, após esse período, a participação 

no PNAE ocorria especialmente quando convocado para solucionar algum problema no que 

se refere à participação das cooperativas da agricultura. 

Analisando a estrutura formal e diretrizes do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, observa-se que este não está de forma alguma fundado apenas na educação. 

Assistência social e saúde estão diretamente interligadas à estrutura do programa. A 

alimentação escolar fornecida deveria complementar a deficiência de alimentação que o aluno 

recebe em casa de acordo com a condição socioeconômica em que está inserido. 
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Da mesma forma, um estudante que apresente qualquer tipo de problema de saúde 

deve contar com uma alimentação adequada a sua situação para que as orientações recebidas 

nos postos de saúde, Unidades de Pronto Atendimento ou outros serviços de saúde pública 

possam ser complementados pela alimentação escolar executada pela Secretaria de Educação. 

Segundo a Diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Natal, não há qualquer articulação do 

Departamento com o Setor de Alimentação Escolar, o que causa certa surpresa, considerando 

a SAN ser uma das diretrizes basilares do Programa. 

O Departamento de SAN de Natal tem o papel de oferecer assistência para a 

população em contexto de insegurança alimentar, além de realizar avaliações nutricionais e 

assistenciais em pessoas que se encontram em quadro de recuperação. Portanto, são realizadas 

as avaliações antes, durante e após os beneficiários utilizarem os programas sociais fornecidos 

pelo Departamento, como é o caso do programa Cozinha Solidária, que oferece sopas para 

crianças em situação de desnutrição ou de obesidade, adequando-se às suas necessidades. 

Questionada no que se refere a uma possível contribuição do Departamento de SAN 

ao Setor de Alimentação Escolar, a diretora apontou que seria de grande importância essa 

parceria, ressaltando o auxílio que poderia ser oferecido na promoção de atividades de 

educação alimentar que já realizam no departamento e poderiam realizar nas escolas. Além 

disso, a diretora citou a efetivação no monitoramento dos níveis de segurança alimentar dos 

alunos beneficiários do PNAE, monitoramento esse que não se realiza em Natal no que se 

refere ao PNAE, explicando a diretora: 

 

Toda articulação é bem vinda, porque a criança que utiliza o Programa Cozinha 

Solidária do nosso setor, também utiliza o posto de saúde do bairro e se alimenta na 

escola da região. Portanto, se todos esses setores trabalhassem em conjunto, com 

certeza teríamos melhores resultados. (Entrevista com a diretora do Departamento 

de SAN de Natal. Grifo nosso). 

 

O excesso de especialização setorial acarreta uma perda para as políticas públicas, 

tanto quanto para os prováveis resultados positivos que a articulação das ações intersetoriais 

poderiam promover, como a ausência de políticas e ações que se complementem em um 

mesmo território e assim possam contribuir para a solução de um problema comum destinado 

a um mesmo publico alvo (FARAH, 2001). 
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Para que essa integração horizontal ocorra, é indispensável a compreensão dos 

gestores públicos e, ainda que normalmente os gestores das secretarias façam parte da mesma 

coligação em razão do presidencialismo de coalização, muitos não aceitam essa partilha de 

tarefas. 

Essa situação pode ser explicada por influência de ideologias ou objetivos distintos 

entre os gestores, pelas dificuldades que podem surgir no compartilhamento de ações quando 

se agrupam mais de um gestor para uma única finalidade ou até mesmo para não dividir o 

crédito de determinado resultado. 

É importante ressaltar o descontentamento de todos os diretores escolares 

entrevistados no que concerne à falta de comunicação interna entre os setores da própria 

Secretaria de Educação. Todos afirmaram que em diversos momentos recebem informações 

de um setor que não condiz com o informado por outro setor, dificultando a realização das 

atividades, considerando a abundância de exigências a serem cumpridas.  

As informações desencontradas provocam constantemente a realização dúplice de um 

mesmo trabalho, conforme relatam os diretores quanto às dificuldades enfrentadas na 

implementação do programa: 

 

Falta muita comunicação entre os setores, um diz uma coisa, outro diz outra, aí 

atrasa muito (Entrevista com o diretor da E. M. Santos Reis). 

Muita falta de comunicação, mandam para um lugar depois era pra ir para outro 

(Entrevista com o diretor da E. M. Francisca Ferreira da Silva). 

 

Essa situação demonstra que a ausência de coordenação se inicia internamente e, por 

conseguinte, passa às relações externas da Secretaria. 

É importante ressaltar que o manual do PNAE produzido pelo FNDE orienta a 

realização de parcerias e atribuição de competências também às Secretarias de Saúde e 

Agricultura dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ou órgãos similares executores 

do programa: 

 

Para identificar a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios ofertados pela 

agricultura familiar que poderão ser utilizados no cardápio da alimentação escolar, é 

de grande importância que haja um diálogo e um trabalho conjunto entre as 

Secretarias de Educação e de Agricultura (ou equivalente) da entidade executora, e 

destas com as representações da agricultura familiar e de segmentos que possam 

trabalhar com a interlocução entre ambas, como as entidades locais de assistência 



 

94 

 

 

técnica e extensão rural (ATER). A partir dessa articulação, será possível realizar o 

mapeamento dos produtos da agricultura familiar local (Manual do PNAE, 2015). 

 

 

No que diz respeito à participação da Secretaria de Agricultura na implementação do 

PNAE em Natal, identificou-se, no município, um distanciamento significativo deste setor. 

Além do município não possuir Secretaria de Agricultura Municipal e depender de 

apoio da Secretaria de Agricultura do Estado do RN, o Chefe de Gabinete da Secretaria 

Estadual informou não realizar qualquer participação nas atividades da agricultura familiar, 

indicando que a responsabilidade caberia à Empresa de Assistência Técnica e Rural do RN – 

EMATER/RN, demonstrando divergência à orientação do FNDE. 

Em entrevista realizada com o coordenador do Setor de Mercados Institucionais da 

EMATER e o responsável pelo subsetor de compras diretas da mesma Instituição, esclareceu-

se que o PNAE é executado em sua totalidade pela Secretaria de Educação, ainda que possua 

um setor destinado aos mercados institucionais.  

O representante da EMATER ainda apontou que à EMATER cabe a realização de 

atividades técnicas, mas não direcionadas ao PNAE e sim à agricultura como um todo. Ele 

ainda explicou a existência de dificuldades com quantitativos de servidores, situação que 

inviabiliza uma atenção maior ao programa. 

Questionado quanto às possíveis melhorias no caso de uma participação efetiva da 

EMATER na implementação do PNAE, o representante concordou e acrescentou que seria 

importante melhorar a relação dos agricultores e aperfeiçoar a capacitação técnica para que se 

enquadrassem nos critérios das chamadas públicas, otimizando essa lacuna. O representante 

garantiu ainda que essa é uma proposta de melhoria que já se encontra nos planos da 

EMATER. 

Lotta e Vaz (2013) apontam que casos como esse podem ser explicados pela 

assimetria e heterogeneidades locais, posto que, embora façam parte do mesmo território, as 

organizações podem distinguir-se bastante, acarretando em um desequilíbrio na construção de 

estratégias, concepções e mecanismos de intervenção. 

Diante do exposto, pode-se perceber que a intersetorialidade na implementação do 

PNAE em Natal ainda configura-se como um desafio, contrastando às orientações do FNDE e 

do arranjo informal do PNAE, podendo-se identificar que, no tocante às relações 
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intersetoriais, o arranjo institucional local do PNAE pouco capacita o município executor para 

a consecução dos objetivos propostos. 

 

4.2.2 Relações federativas 

Passando à análise das relações federativas, importante categoria analítica dos arranjos 

institucionais, o PNAE é um programa de formato federal com execução local. Portanto, 

embora possua autonomia financeira e política, a partir da implementação do programa, 

entende-se que o ente executor aderiu normativos federais respectivos do programa 

implementado. 

No que se refere às relações intergovernamentais, o desenho do PNAE adota a 

articulação vertical como uma das diretrizes do programa, ressaltando a possibilidade dos 

entes federativos atuarem em regime de cooperação, conforme resolução 38 de 2009 do 

FNDE: 

 

Art. 3º São diretrizes do PNAE: 

[...] 

III - a descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as 

esferas de governo; (FNDE, 2009). 

 

O compartilhamento de ações entre as esferas do governo possibilita maior equidade 

na execução das políticas públicas distribuídas pelo País, bem como abre possibilidades de 

melhores estratégias de governança, desde a redução dos gastos públicos até a adoção de 

mecanismos mais eficazes. 

Essa possibilidade de articulação vertical poderia acarretar ao PNAE grandes 

progressos, especialmente no que se refere às compras da agricultura familiar. Uma vez que o 

município executor não ofereça uma grande diversidade de alimentos provenientes da 

agricultura familiar dessa forma, poderiam ser celebrados acordos de cooperação, convênios 

públicos que permitam troca de produtos da agricultura entre diferentes esferas do governo. 

O arranjo formal do PNAE estabelece igualmente através da resolução 38 de 2013 as 

relações intergovernamentais como ações da educação alimentar e nutricional, consoante 

aborda: 
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Art. 13 Para fins do PNAE será considerada Educação Alimentar e Nutricional - 

EAN o conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção 

voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a 

aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo. 

§1º As EEx. Poderão considerar ações de EAN, entre outras, aquelas que: 

[...] 

III - articulem as políticas municipais, estaduais, distritais e federais no campo 

da alimentação escolar (FNDE, 2013. Grifo nosso). 

 

A temática da articulação vertical vem adquirindo bastante espaço nas últimas 

décadas, especialmente após o processo de descentralização dos municípios. A 

discricionariedade conferida aos entes e a autonomia política e administrativa conferida aos 

territórios transfere para os entes executores parte do poder decisório no tocante à execução 

das políticas públicas. 

A adoção de relações entre entes federativos requer uma similitude na percepção dos 

objetivos, além de uma estratégia de incentivos que acarrete interesse nas esferas envolvidas, 

caso contrário, as dificuldades para que se realizem podem se sobressair para os gestores 

frente aos benefícios (MENICUCCI, 2006). 

O governo federal adotou como estratégia de incentivo a transferência de recursos para 

os entes executores como forma de suplementar a alimentação escolar desde que cumpridos 

os requisitos essenciais dispostos na legislação, entre eles, a inserção da agricultura familiar 

nas compras diretas. 

Essa forma de execução das políticas públicas, previamente disposta por normativos 

federais definidores do processo de implementação, deveria, em regra, acarretar em uma 

padronização dos resultados de programas, embora Arretche (1996), em seus estudos,  tenha 

observado que essa forma de gestão não implica na garantia de homogeneidade dos 

resultados. Diferente disso, as desigualdades e diversidades entre os territórios podem 

contrastar consideravelmente as políticas públicas. 

Farah (2012) compreende que, na verdade, aderir a um programa formulado a nível 

nacional significa apenas que os gestores das entidades executoras aceitaram submeter-se às 

regras básicas pré-estabelecidas, não necessariamente que concordem com o arranjo formal 

estabelecido, dessa forma, não retira a sua capacidade decisória enquanto implementador. 



 

97 

 

 

Alguns gestores aderem a programas federais apenas por questões políticas como 

necessidade dos recursos para fornecer um serviço essencial, ainda que não venha a aquiescer 

com os objetivos e diretrizes da política (ARRETCHE, 2001). 

Além dos mecanismos institucionais de incentivos do Governo federal para induzir os 

entes executores a perquirirem os objetivos delineados para programas de execução 

descentralizada, esse não é o único fator determinante dos resultados. Os referidos resultados 

e seus respectivos níveis de qualidade dependerão ainda das capacidades locais. Fatores como 

instrumentos de gestão, capacidade de articulação inter e intragovernamental, recursos 

humanos, aparato burocrático e capacidade técnica influem na provisão dos serviços públicos 

(BICHIR, 2011). 

Com referência ao Município de Natal, identificou-se o mínimo possível de 

articulação vertical no que concerne a um programa descentralizado. A única relação 

federativa existente no Município é com o FNDE e apenas para a prestação de contas 

necessárias ao recebimento dos recursos. 

Apesar da existência de um amplo arcabouço legal regendo o PNAE, vários dos 

normativos não são cumpridos como deveriam e, a não ser em casos severos de evidente 

desvio de verbas, não se configura qualquer punição aos executores, demonstrando que, na 

prática, o poder decisório concentra-se efetivamente no município. 

Durante a entrevista, o Delegado do MDA em Natal questionou-se sobre o motivo da 

inexistência de relações intergovernamentais. O Delegado afirmou que durante a implantação 

efetiva do programa nos municípios do RN e no próprio estado, referindo-se às escolas 

estaduais, fois ugerida diversas vezes essa possibilidade de acordos entre esferas, havendo, 

inclusive, tentativas em conversas com a Federação dos Municípios.  

Ocorre que, conforme informou, os gestores não demonstram interesse em trabalhar de 

forma conjunta, prejudicando o êxito do programa: “Todos são autônomos na realização, cada 

um quer fazer do seu jeito, falta planejamento no processo. É uma perda para os agricultores” 

(Entrevista com o delegado do MDA em Natal). 

Até mesmo as escolas estaduais localizadas no município de Natal que poderiam 

compartilhar recursos não apresentam qualquer relação na execução do PNAE, ainda que seja 

permitido pela legislação atinente. Essa situação corrobora o entendimento quanto às 

heterogeneidades existentes, uma vez que a execução ocorre de forma diversa, os cardápios, 
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recursos e aparato burocrático são diferentes entre si, acarretando, dessa forma, em resultados 

diferentes. 

Outra fragilidade observada relaciona-se à sobreposição de competências presente na 

própria formulação do programa. Algumas funções não conseguem ser precisamente 

especificadas quanto ao ente competente para realizá-las. 

Identificou-se, nos normativos, uma diversidade de competências concorrentes, como 

é o caso das ações educativas, monitoramento e avaliação do programa e capacitação dos 

recursos humanos que, por sua vez, acabam não sendo cumpridos integralmente por criar uma 

espécie de “desvio” na competência, passando a responsabilidade para outra esfera, não 

suscitando em garantia no fornecimento do serviço (BICHIR, 2011). 

Neste contexto, no que concerne à distribuição de competências, compreende-se que o 

município de Natal não realiza ações apenas de um mero executor de tarefas, possuindo 

bastante autonomia e discricionariedade na implementação do PNAE.  

Ademais, percebe-se que, quanto às relações intragovernamentais, ainda inexistem 

acordos de cooperação, convênios ou consórcios públicos que direcionem as diferentes 

esferas de governo para um mesmo objetivo. O município de Natal possui articulação apenas 

com o governo federal em referência à prestação de contas exigida. Portanto, as relações 

verticais existentes são insuficientes para auxiliar na consecução dos objetivos propostos e 

garantia de efetividade nas ações do programa em âmbito local. 

 

4.2.3 Compreensão dos implementadores 

De acordo com os autores adotados para a discussão teórico-metodológica, a 

compreensão dos implementadores quanto ao programa não se configura categoria analítica 

dos arranjos institucionais. Todavia, em decorrência do observado na pesquisa de campo e 

entrevistas, entendeu-se ser de fundamental relevância para a análise a abordagem dessa 

compreensão a partir dos discursos proferidos quanto aos objetivos, diretrizes e interesse 

demonstrado na adequada execução do PNAE em Natal. 

Levando em consideração que este estudo versa sobre uma análise dos arranjos 

institucionais voltados para a etapa de implementação e que esta é diretamente influenciada 

pela ação e compreensão dos implementadores, entendeu-se que não há como analisar a 
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implementação em âmbito local sem oferecer destaque para os agentes responsáveis pela 

operacionalização do programa, especialmente ao evidenciar a discricionariedade que 

possuem.  

Barret (2004), em seu estudo acerca da implementação, apontou como fundamental a 

compreensão do processo, entendendo que seria uma ramificação da capacitação desses 

executores, posto ser possível utilizarem sua discricionariedade em prol dos próprios valores e 

interesses. 

Contudo, o presente estudo não se propõe a avaliar se a implementação do PNAE em 

Natal está sendo bem ou mal sucedida, não se trata de avaliar o sucesso da política, apenas 

analisar se os arranjos locais propiciam a realização dos objetivos. 

Citando Lotta (2008), a respeito do conceito de implementação, a Autora compreende 

que este deveria ser ampliado, entendendo a etapa como um processo de interação, tendo em 

vista os fatores que a influenciam além das normas formais, dedicando especial atenção à 

discricionariedade dos agentes implementadores devido ao poder decisório que possuem na 

execução das políticas públicas: 

 

A discricionariedade desses agentes está em determinar a natureza, a quantidade e a 

qualidade dos benefícios e as sanções fornecidos por sua agência. Assim, mesmo 

que dimensões políticas oficiais moldem alguns padrões de decisão, bem como as 

normas comunitárias e administrativas, esses agentes ainda conseguem ter 

autonomia para decidir como aplicá-las e inseri-las nas práticas da implementação. 

É, em parte, no exercício da discricionariedade dos agentes implementadores que as 

políticas públicas são alteradas e reconstruídas (LOTTA, 2008, p. 3). 

 

Assim, para compreender a forma como os implementadores entrevistados absorvem 

os objetivos e diretrizes do programa, necessário se faz rememorar a ideia central do PNAE. 

O Programa busca contemplar a alimentação escolar, mas através de uma ampla gama de 

requisitos e procedimentos a serem adotados. 

Não se trata de apenas suprir a alimentação. O PNAE transpõe a questão da 

alimentação escolar como um produto de diretrizes que interferem diretamente no 

desenvolvimento biopsicossocial e escolar dos alunos, adotando ainda os preceitos da 

segurança alimentar e o incentivo ao desenvolvimento local sustentável através do fomento à 

agricultura familiar. 
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Por conseguinte, o programa não se reduz ao emprego da alimentação. Compreendê-lo 

dessa forma seria depreciar o plano estrutural do PNAE que valoriza pontos valorosos como 

universalidade, equidade, particularidades biológicas, participação das comunidades, 

educação alimentar como instrumentos para o fornecimento de uma alimentação escolar 

completa, saudável e adequada. 

No que diz respeito à implementação no município de Natal, as entrevistas realizadas 

indicaram uma variabilidade na compreensão do programa pelos agentes implementadores. 

Conforme anteriormente apresentado, o papel do nutricionista na execução do PNAE é 

categórico. Trata-se de um implementador central responsável pela implantação dos cardápios 

que adequem-se tanto à segurança alimentar quanto aos recursos disponíveis, além da 

exigência de inserção dos produtos da agricultura familiar e do treinamento às merendeiras, 

propiciando que tais alimentos sejam bem aceitos pelos alunos. 

Nessa perspectiva, pôde-se perceber que a nutricionista entrevistada, responsável 

técnica do programa, é servidora concursada e demonstrou conhecer bem os objetivos e 

diretrizes do PNAE, além de apresentar capacidade técnica para o cargo que ocupa, 

apresentando, ainda, preocupação com as dificuldades que permeiam a alimentação escolar 

municipal. 

Questionada quanto às fragilidades existentes, a nutricionista apontou as dificuldades 

com as quais lida diariamente, desde o reduzido número de nutricionistas e elevado 

quantitativo de instituições escolares a serem visitadas corriqueiramente para inspeção 

higiênico-sanitária, problemas com estrutura física das escolas, falta de equipamentos 

essenciais e principalmente o baixo valor dos recursos tanto do FNDE quanto à contrapartida 

municipal. 

Ela entende que os nutricionistas do PNAE enfrentam um desafio constante para 

atender a todas as diretrizes e reconhece que ainda não atingiram o ideal do programa, mas 

espera que, no futuro, os obstáculos possam ser enfrentados: 

 

As nutricionistas, na maioria dos municípios, vivem sempre uma busca constante, 

né? De tentar atingir, mas cada um tem seus problemas, cada município, seja em 

contrapartida ou outros problemas. Aqui a gente tem contrapartida, não é a 

adequada, né? Por questões financeiras mesmo, mas assim chega próximo, sabe? Do 

que é a necessidade nutricional (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 
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Aponta, ainda, a relevância do programa para a oferta da alimentação escolar, uma vez 

que sem o recurso do FNDE não haveria como cumprir, ainda que minimamente, a 

necessidade dos alunos, embora reconheça que os cardápios vigentes também não atendam às 

exigências nutricionais mínimas estabelecidas: 

 

Não vou dizer que está ótimo, mas o caminho é esse, sabe? Se Deus quiser no futuro 

quem sabe, né? Se as coisas forem melhorando gradativamente a gente chegue num 

patamar de ser um modelo, vamos dizer assim, mas por enquanto ainda existem 

muitas falhas no cardápio, na contrapartida, por isso tudo, questão financeira, de 

equipamentos, mas assim, não é só problema, tem muita coisa boa também. Se 

comparar com o Estado, a gente está bem melhor, existe interesse, mas não é da 

forma que a gente gostaria que fosse (Entrevista com a nutricionista do PNAE). 

 

 Essa situação demonstra que ainda que existam implementadores interessados em 

cumprir as exigências do programa e que compreendam a importância da política, como é 

caso da nutricionista entrevistada, ocorrem situações em que não há como se efetivar, uma 

vez que não depende apenas de interesse. Assim, são necessários mecanismos viabilizadores, 

como recursos financeiros, materiais e servidores para realização das tarefas, 

desobstaculizando uma melhor execução do programa. 

Condição ressaltada por March e Olsen (2008) apontando que o indivíduo integrante 

de determinada organização irá rever as suas preferências individuais a partir dos valores 

dessa organização que integra, do modo de pensar, das estruturas presentes no espaço, 

afetando as suas escolhas. Uma vez que as organizações possuem práticas institucionais 

próprias, valores próprios que atuam como modelos de comportamento e que, se absorvidas, 

determinam o comportamento dos atores políticos e suas decisões. 

No que concerne à sua percepção quanto aos demais implementadores do PNAE, 

como merendeira e diretores das escolas, a entrevistada demonstrou haver muita dificuldade 

em fazê-los compreender a importância do programa e a lidar com as diretrizes do PNAE, 

mas não generalizou todos os envolvidos:  

 

Cada escola é um caso. Boa parte não (referindo-se à compreensão do dos objetivos 

e à capacidade de lidar com o PNAE). Sempre tem os bons exemplos, pessoas que 

são bem comprometidas, mas pelo menos nas escolas municipais a maioria não, não 

está comprometida, não, deixam muito a desejar em muita coisa, principalmente 
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quando você vê que, porque às vezes é um diretor que entrou agora, que não tem 

muito conhecimento, vamos dizer que é porque não tem experiência, mas quando 

são pessoas que já estão há anos na gestão e repete os mesmos erros, estão nem aí 

pra nada mesmo, não. Às vezes tem algo errado na escola, você informa e o diretor 

diz que está muito ocupado. Tem escolas que você chega na segunda vez e ele já 

está fazendo, tem escolas que você vai três, quatro vezes e eles não fazem nunca  

(Entrevista com a nutricionista do PNAE). 

  

Pode-se compreender que há uma vasta diferença entre os implementadores 

responsáveis por uma mesma política pública, interferindo diretamente no resultado. Embora 

existam implementadores aptos a determinadas funções, capacitados e sensibilizados com os 

objetivos propostos, há também aqueles que atuam apenas por obrigação e não exercem nada 

além do que lhe for cobrado (Ham e Hill, 1993). 

A nutricionista acredita que isso ocorre principalmente pela falta de punição, 

explicando que os relatórios que prepara são entregues à coordenação do setor, mas só há 

sanção para os diretores que cometem atos relacionados a questões financeiras. Nos demais 

casos não há qualquer penalidade. 

A respeito das merendeiras, a entrevistada explicou que são funcionárias terceirizadas 

e, muitas vezes, sequer ouviram falar do programa. O treinamento que recebem se dá nas 

visitas realizadas pelas nutricionistas e, por se tratar de cargo terceirizado, há uma rotatividade 

muito alta no serviço, situação que prejudica o desempenho das atividades, pois encontram-se 

constantemente em processo de aprendizagem e adaptação. 

Apesar dessas dificuldades, informou que o quantitativo de merendeiras em atividades 

é satisfatório à necessidade do programa, afirmando que a maior dificuldade ocorre em 

diversas escolas relacionada à falta de interesse pelo PNAE. Ainda que as nutricionistas 

tentem explicar e capacitá-las, algumas não têm interesse algum em aprender ou absorver a 

importância do programa. 

Essa dificuldade foi igualmente relatada pelo delegado do MDA, explicando que 

algumas merendeiras ofereceram resistência ao programa principalmente quanto aos 

alimentos provenientes da agricultura familiar, uma vez que são recebidos in natura e, 

portanto, necessitam de maior tempo de preparo para cortar e descascar para que possam ser 

fornecidos aos alunos, preferindo, em regra, os alimentos enlatados e industrializados que 

necessitam de preparação menos laboriosa. 
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Com relação à coordenadora do setor, servidora comissionada com formação em área 

distinta ao programa, matemática, desde 2013 responsável pelo Setor de Alimentação Escolar 

do Município, integrando um dos cargos da gestão do atual prefeito reeleito Carlos Eduardo 

Alves, esta demonstrou um bom conhecimento quanto ao programa, mas inteiramente voltado 

para questões burocráticas relativas à legislação, licitações, atas de registro de preços e 

chamadas públicas, sempre lidando com questões normativas.  

Quando questionada sobre o objetivo do PNAE, a coordenadora do SAE respondeu ser 

“cumprir o cardápio a partir das orientações do FNDE”, ressaltando a inclusão da agricultura 

familiar.  

Em momento posterior, perguntada quanto à importância do programa para o 

município, a coordenadora afirmou “ser a autonomia conferida ao gestor escolar para realizar 

as suas compras de alimentação com o recurso oferecido”. 

Reafirmou as dificuldades com as merendeiras e alguns diretores, mas não quis 

aprofundar o assunto. Destacou, também, a oferta de um bom apoio institucional com 

transporte, recursos e funcionários. 

Sempre que se tratavam das dificuldades do município com a implementação do 

PNAE, afirmou que existiam, mas que comparado ao Estado estava muito melhor, referindo-

se às escolas estaduais que não recebem contrapartida do Governo do Estado do RN. 

No que corresponde aos diretores, as entrevistas também indicaram diferentes 

compreensões quanto ao programa. Embora todos os entrevistados conheçam o programa, 

percebeu-se que se trata de um conhecimento extremamente burocrático. 

Apenas um dos diretores demonstrou internalização dos valores do PNAE no decorrer 

da entrevista, ressaltando as carências sociais dos alunos, ultrapassando as exigências legais. 

Os demais apenas mencionaram ser destinado à merenda escolar e descreveram o processo 

técnico burocrático para recebimento dos recursos. 

Três dos quatro diretores entrevistados queixaram-se quanto às exigências legais, 

especialmente no tocante aos procedimentos licitatórios, ressaltando o excesso de burocracia. 

Quando questionados se preferiam o procedimento atual ou o anterior (compras sem licitação, 

diretamente entre a escola e o fornecedor a critério do gestor escolar), os três já mencionados 

indicaram o modelo anterior. 
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Nesse quesito, o delegado do MDA explicou que essa resistência também pode ser 

causada em virtude dos laços existentes entre os diretores e os fornecedores anteriores às 

licitações, registrando que havia muita interferência de relações de amizade no processo de 

compra dos alimentos da merenda escolar. 

 

A resistência das escolas não era só da parte burocrática, era das relações contratuais 

já existentes e a partir de então entraram novos fornecedores no processo. As 

dificuldades foram comuns nesse processo, uma mistura de resistência e 

receptividade (Entrevista com o delegado do MDA em Natal). 

 

Essa situação demonstra a forte predominância do interesse próprio frente ao interesse 

coletivo, representando óbice à realização dos procedimentos exigidos pelos normativos do 

programa, ressaltando a essencial influência do implementador no resultado da política 

pública e a necessidade de maior controle e monitoramento das suas ações (LOTTA, 2010). 

 Nesse contexto, percebeu-se uma preocupação excessiva dos diretores escolares em 

cumprir as determinações legais para o recebimento do recurso e pouca sensibilidade e 

internalização dos valores, objetivos e diretrizes basilares do programa, cientificando que 

aprenderam a executar o PNAE na prática e através de pesquisas na internet. 

Tal condição pode ser explicada pela ausência de programas de capacitação sobre o 

PNAE. Essa foi uma informação fornecida por todos os implementadores entrevistados: a 

falta de treinamento sobre o programa. 

Os programas de treinamento possuem extrema importância, contribuindo no processo 

de sensibilização dos executores, além de capacitá-los para lidar adequadamente com os 

normativos do PNAE, atuando como uma forte estratégia de incentivos, consoante resolução 

26 de 2013: Art. 60 A equipe técnica do PNAE desenvolverá material e apoiará a promoção 

de cursos de capacitação e /ou formação visando a melhor operacionalização do Programa e 

atuação do CAE (FNDE, 2013). 

De acordo com as entrevistas, desde 2009, quando a o PNAE foi formalmente 

regulamentado, houve apenas um programa de treinamento. Após esse período, os servidores 

que passaram a integrar o quadro de executores do programa não receberam qualquer tipo de 

capacitação.  
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No que se refere à compreensão dos professores, em entrevista realizada com o vice-

presidente do CAE, professor da rede municipal, este apontou que ainda há muito a se 

trabalhar nesse ponto, relatando a existência de uma gama de professores que resistem à 

inclusão da educação alimentar no planejamento e que ainda é conferida pouca importância ao 

programa, tanto das escolas quantos dos professores que pouco são exigidos nesse aspecto.  

Ressaltou, ainda, que os professores não podem se alimentar junto aos alunos com o recurso 

do PNAE e talvez esse seja um dos fatores que inflam essa resistência. 

Compreensão diversa observou-se quanto ao vice-presidente do CAE, que demonstrou 

interesse, capacidade técnica e internalização dos valores do programa. 

Em entrevista realizada com o Secretário Adjunto de Administração Geral, George 

Câmara de Souza, gestor responsável pelas decisões referentes à alimentação escolar, o 

mesmo informou que as questões relacionadas à capacitação e o aumento de per capita 

destinado ao PNAE não têm previsão de melhoria em razão de dificuldade financeira 

enfrentada pelo Município, mas reconhece a importância do programa e afirma que o corpo 

técnico é bastante qualificado e consegue lidar bem com a execução do programa. 

Face ao exposto, as fragilidades apresentadas quanto à compreensão e execução dos 

implementadores do PNAE em Natal reflete a ingerência direta que a organização técnico-

administrativa do contexto local exerce no resultado do programa, representando uma 

“combinação complexa de decisões de diversos agentes”, complementando, a implementação 

é “sempre realizada com base nas referências que os implementadores de fato adotam para 

desempenhar suas funções” (ARRETCHE, 2001, p. 47). 

Lima e Dascenzi (2013) apontam a importância da conexão entre o planejamento e a 

execução, acrescendo a compreensão, as concepções dos atores e suas intenções próprias 

como um fator de relevância para o resultado da implementação, indicando o “plano como um 

ponto de partida que será interpretado e adaptado às circunstâncias locais” (p. 109). 

Por fim, o discurso dos profissionais apresentados sugere a compreensão da análise 

realizada por Jaccoud (2016) em seu estudo, adotando o entendimento de que a 

implementação representa a diversidade entre os objetivos delineados no desenho 

institucional da política e a variedade de compreensões atribuídas a estes objetivos, 

ratificando a necessidade de uma apropriada estratégia de incentivos.  
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4.2.4 Mecanismos políticos 

Para a análise dos arranjos institucionais locais, são abordados os mecanismos 

políticos do PNAE em Natal, subdividos em mecanismos de participação e de fiscalização, a 

fim de explorar a permeabilidade do programa aos diversos atores sociais envolvidos e a 

forma de interação observada, apontando ainda de que forma tais instrumentos viabilizam a 

concretização dos objetivos da política pública. 

a) Mecanismos de participação 

O desenho institucional do PNAE, através da lei 11947 de 2009, insere a participação 

como importante diretriz para a efetivação dos objetivos propostos, incluindo a comunidade 

no controle social e no acompanhamento das ações realizadas pelos entes executores como 

forma de assegurar uma alimentação escolar saudável e adequada. Entendimento confirmado 

pela Resolução de 2013, demonstrando tratar-se de uma preocupação recorrente no sentindo 

de estabelecer legitimidade ao arranjo e execução do programa (FNDE, 2009, 2013). 

Para essa finalidade, o arranjo formal do PNAE exige a instituição do Conselho de 

Alimentação Escolar no âmbito de sua respectiva jurisdição administrativa. Caso não haja a 

constituição ou adequação do CAE, os repasses poderão ser suspensos (FNDE, 2009). 

O CAE deverá ser composto por um representante do Poder Executivo, dois 

representantes dos trabalhadores da educação, dois representantes de pais de alunos, dois 

representantes da sociedade civil, incluindo suplentes de todas as categorias, com mandatos 

de quatro anos, ficando a critério do ente executor ampliar até três vezes o número de 

membros do Conselho, desde que respeitada a proporcionalidade previamente estabelecida. 

Um ponto fundamental percebido é a ausência de membro da agricultura familiar no 

CAE, considerando a obrigação de compras da agricultura. A presença de um representante 

dessa categoria na negociação de interesses poderia favorecer o aperfeiçoamento do programa 

no contexto local. Essa é uma debilidade do desenho da política, em que há uma ínfima 

exigência de inserção da agricultura familiar no processo decisório.  

Em Natal, o CAE foi criado pela Lei nº 4.642 de 1995 e regulamentado pelo Decreto 

nº 7.263 de 2003 e apresenta a composição padrão indicada pelo FNDE, distinguindo-se 

apenas no que concerne aos suplentes, uma vez que é exigido apenas um suplente por 

categoria e o CAE local apresenta dois para cada uma delas. 
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É importante ressaltar que não pode ser exercida a presidência e vice-presidência do 

CAE pelo representante do Poder Executivo, apenas pelos demais membros. Conforme 

orientação, em Natal, o Presidente é um representante da sociedade civil e o vice presidente é 

um professor da rede municipal. 

De acordo com os normativos, compete à entidade executora fornecer as instalações 

para o pleno funcionamento do CAE e facilitar o acesso da população, fiscalizar a aplicação 

dos recursos, além de apresentar relatório anual de gestão ao referido Conselho, momento em 

que será emitido parecer quanto à aprovação ou negativa da execução do PNAE. 

O vice-presidente do CAE informou que apresentam relatórios à Secretaria e ao 

FNDE, fiscalizam as escolas, a prestação de contas, mas ainda assim, relatou os obstáculos 

que enfrentam. 

O representante do CAE descreveu a primeira fiscalização minuciosa que realizaram 

nas escolas após o início do mandato vigente, momento em que sequer possuíam sede para 

realização das atividades. Mencionou que foi preparado relatório a respeito de todos os pontos 

importantes percebidos no decorrer da fiscalização, encaminhando, em seguida, à Secretaria 

de Educação que, por sua vez, informou que seria utilizado para uma futura necessidade, não 

realizando qualquer providência. 

Dessa forma, expôs o vice-presidente do conselho que procurou diretamente a 

Secretária de Educação e a Representante do Ministério Público, entregando-lhes cópias do 

referido relatório. Nessa ocasião, a Promotora procurou o CAE e, diante das informações 

obtidas, oficiou a Secretaria de Educação para que providências fossem tomadas, 

prioritariamente oferecendo instalações físicas e materiais necessários ao funcionamento do 

Conselho. 

Após o ocorrido, o vice-presidente do CAE afirmou sempre que observa 

irregularidades, comunica ao Ministério Público para possibilitar a exigência de medidas 

corretivas à Secretaria de Educação. Uma vez por mês são realizadas reuniões ordinárias e 

uma vez ao ano cada escola é visitada para fins de fiscalização, posto o reduzido quantitativo 

de membros e amplo número de escolas, visita essa que ocorre sem aviso prévio. 

Em sua explanação, o vice-presidente do CAE demonstrou conhecer o programa em 

detalhes, além de completa sensibilidade à temática. Compreende as diretrizes do programa, 
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em especial à importância conferida à segurança alimentar e ao fomento da agricultura 

familiar. 

No que concerne à participação social promovida pelo CAE, percebeu-se que ainda se 

trata de algo muito incipiente, uma vez que não há uma publicidade com relação às atividades 

do Conselho, tampouco convite aos pais para que possam participar das ações. Em 

consequência disso, não há interação com a sociedade civil, sequer participação nas reuniões 

de pessoas além dos membros do CAE 

Questionado quanto a essa dificuldade, o vice-presidente do Conselho informou não 

existir um trabalho efetivo no município para incluir a sociedade nesse processo e que, além 

de recursos para publicidade, seria necessário maior disponibilidade de tempo para realizar as 

ações. 

Essa conjuntura obstaculiza a consecução dos objetivos do Conselho e do próprio 

PNAE, tendo em vista, além da necessidade técnica e burocrática, instrumentos de ampliação 

dos mecanismos e canais de participação com a sociedade (GOMIDES e PIRES, 2014). 

Nesse contexto, o vice-presidente do CAE mencionou ter solicitado à Secretaria de 

Educação sua dispensa ou redução da carga horária para que fosse possível ampliar as 

atividades do CAE, tendo sido até então indeferida.  

Concernente às responsabilidades quanto ao desinteresse da população pelo CAE, o 

vice-presidente compreende que não depende apenas do Município de Natal. Ele credita 

parcela do insucesso ao próprio desenho do programa em virtude da ausência de métodos 

incentivadores e determinações mais rígidas a essa finalidade que provocassem maior impacto 

à participação: 

 

Eu acredito que a prefeitura tenta fazer com que chegue no aluno a alimentação 

saudável, mas falta fazer mais atividades dentro da escola, um trabalho de 

formiguinha mesmo que envolva os pais também. A prefeitura poderia ter mais 

programas também tanto com os alunos quanto à formação dos professores. O 

problema maior vem lá de cima (referindo-se à União), por não criar métodos que 

incentivem uma abrangência nacional sobre o tema e maior exigência sobre a 

participação no conselho (Entrevista com o Vice-presidente do CAE em Natal). 

 

Nesse sentindo, pode-se compreender duas dificuldades: a adequação do município em 

institucionalizar a educação alimentar como parte essencial do PNAE, bem como a ausência 
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de incentivos pelo próprio normativo federal que induza a burocracia implementadora a 

sustentar a participação e o controle social no âmbito local. 

Essa conjuntura é fundamentada por Avritzer (2008) ao analisar diferentes instituições 

participativas, apontando que o sucesso desses processos depende do arranjo formal, da forma 

como se articula com a sociedade civil e do interesse político em ampliar e capacitar a 

instituição participativa. Apontamento que se aplica adequadamente ao CAE em Natal. 

Acredita o vice-presidente do CAE que, quanto à fiscalização realizada atualmente, 

apresenta uma melhora consistente na qualidade, notadamente em razão da atuação do 

Ministério Público, não deixando de creditar o interesse da atual composição em qualificar o 

conselho. 

Em referência ao plano de ação exigido pelos normativos federais, afirma o vice-

presidente que já se encontra em curso a preparação do planejamento e espera que, ainda com 

as dificuldades existentes, possa colocar em prática todas as atribuições essenciais do 

Conselho. 

Assim, observou-se que, embora o CAE apresente pontos positivos, no tocante à 

participação e interação dos diversos atores sociais, os arranjos adotados pelo município de 

Natal ainda são pouco eficientes na permeabilidade da sociedade de forma ativa nas ações do 

programa. Demonstrando, dessa forma, deficiência na atuação pública em virtude de arranjos 

pouco inclusivos, conforme aborda Abreu (2014): “a noção de ação pública considera 

fundamentalmente que outros atores, além dos estatais, participam ativamente de ações de 

intervenção direcionadas para a sociedade”. 

b) Mecanismos de fiscalização 

A interação entre os diversos atores sociais envolvidos na política pública também 

pode ser observada nas etapas de monitoramento e fiscalização do programa, uma vez que 

participam desse processo atores internos e externos à política. 

Aos órgãos de controle internos da própria Secretaria ou externos, como Tribunais de 

Contas e Ministério Público, compete a verificação de falhas, irregularidades, demais fatores 

que limitem a execução do programa. 
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O PNAE possui um complexo arcabouço formal para regular o programa que se 

encontra em constante adaptação e complementação de lacunas através das diversas 

resoluções expedidas pelo FNDE desde a sua formalização. 

No que se refere à fiscalização, a legislação exige a prestação de contas de forma 

central pelo Município ao FNDE do valor total dos recursos recebidos, alertando quanto à 

possibilidade de responsabilização em caso de apresentação de documentos falsos.  

Os documentos utilizados na prestação de contas devem ser mantidos em posse da 

Secretaria e em perfeito estado pelo período de cinco anos, contados a partir da aprovação da 

prestação de contas. Podendo os referidos documentos ser solicitados a qualquer momento 

dentro desse período para fins de fiscalização pelo TCU, FNDE ou CAE (FNDE, 2009). 

O arranjo formal do PNAE atribui ao FNDE, juntamente ao ente executor, a criação de 

mecanismos adequados de fiscalização e monitoramento da implementação do programa. Por 

sua vez, o FNDE conta com um sistema de prestação de contas realizado via internet, 

buscando facilitar a gestão dos recursos. Sua utilização pelos entes executores passou a ser 

obrigatória desde 2012 (FNDE, 2016). 

A prestação de contas através do portal do FNDE permite o acompanhamento das 

ações realizadas pelas instituições escolares, além dos produtos adquiridos. Contribui para a 

integração das informações em um sistema único e para a garantia de repasse dos recursos. 

Além da prestação de contas realizada pelo Município por intermédio da Secretaria de 

Educação, o CAE também deve oferecer, através do portal do FNDE, seu parecer conclusivo 

em seguida à apresentação das contas, aprovando ou reprovando as ações do PNAE. 

As visitas do CAE às escolas são orientadas por um roteiro disponibilizado pelo 

FNDE para avaliação da higiene do ambiente, das merendeiras, formas de armazenamento, 

preparo e distribuição dos alimentos, relacionamento da merendeira com os alunos e local e 

segurança no trabalho. 

O FNDE disponibiliza ainda um outro roteiro para preenchimento do CAE, analisando 

demais pontos da execução do PNAE, como forma de gestão, compra dos alimentos, situação 

do Conselho e demais informações gerais do programa como mecanismo de ratificação das 

informações apresentadas pela Secretaria. 



 

111 

 

 

Em relação ao Município de Natal, cada escola apresenta, através de seu diretor, a 

prestação de contas de todos os recursos utilizados, notas fiscais e especificação dos produtos 

adquiridos diretamente com o setor financeiro da Secretaria de Educação. 

Uma comissão interna do Setor analisa a prestação de contas e, caso aprovadas, são 

inseridas nos sistema de gestão do FNDE, aguardando validação do CAE e posterior 

aprovação do FNDE. Este, por meio da Diretoria financeira, realiza a análise da prestação de 

contas e, posteriormente, a Diretoria de Ações educacionais realiza a análise técnica. 

Apesar de as atividades de execução se concentrarem na Secretaria de Educação, cada 

instituição escolar conta com o caixa financeiro próprio e realiza as compras com o dinheiro 

repassado para a escola, necessitando de maior fiscalização, posto a autonomia conferida aos 

gestores. 

Apesar de a responsabilidade a respeito da prestação de contas junto ao FNDE caber à 

Secretaria de Educação, as escolas também podem ser responsabilizadas em caso de 

reprovação das contas. 

As contas apresentadas ao FNDE podem ser aprovadas, aprovadas com ressalva ou 

reprovadas. O caso de ser aprovada com ressalva ocorre em situações que não comprometam 

a lisura das contas, mas que devem ser corrigidas no exercício financeiro seguinte. Por outro 

lado, no caso de contas reprovadas, é instaurada uma sindicância administrativa para apuração 

e a conta da instituição escolar é bloqueada, não podendo a escola realizar qualquer compra 

de forma direta, necessitando da Secretaria de Educação para tanto. 

Na hipótese de divergência na prestação de contas, o FNDE exigirá os documentos 

comprobatórios à Entidade executora no prazo de quarenta e cinco dias para que regularize a 

situação, caso não seja regularizada, deverá devolver os recursos devidamente atualizados. 

Situações de contas reprovadas já ocorreram no Município de Natal. Embora os 

entrevistados não tenham apresentado detalhes, mas informaram que mais de um diretor já foi 

afastado do cargo por incompatibilidade na prestação de contas e as escolas tiveram suas 

contas bloqueadas no período. Em todos os casos ocorridos, afirmou o responsável do setor 

financeiro ainda se encontrar em fase de apuração. 

Observou-se a ausência, em âmbito local, de medidas de punição aos gestores e 

demais implementadores em casos além dos relacionados ao financeiro, dificultando a 
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execução adequada do programa, uma vez que a inaplicabilidade de sanções intensifica a 

segurança dos executores em atuar consoante interesses próprios, desviando do plano do 

programa, representando, portanto, mais um óbice a concretização dos objetivos do PNAE. 

Os critérios estabelecidos na prestação de contas impõem novos desafios aos gestores, 

exigindo maior responsabilidade na atuação e capacidade técnica para gerir os recursos e 

prestar contas (LOUREIRO et al, 2015). 

De acordo com as resoluções do FNDE, a prestação consiste na comprovação da 

consecução dos objetivos do programa, apesar de analisar apenas os aspectos financeiros, não 

havendo qualquer fiscalização efetiva no tocante às demais diretrizes essenciais do programa. 

A ausência de articulação intersetorial também impede que haja um monitoramento 

adequado, em que pese a averiguação da redução ou não da insegurança alimentar, objetivo 

basilar do PNAE. 

Com relação aos mecanismos de consulta, a publicidade ainda deixa a desejar. O site 

da prefeitura não apresenta as informações referentes a recursos. Todos os dados utilizados 

foram retirados da página de internet do FNDE ou obtidos mediante ofício de solicitação à 

Secretaria de Educação. 

Todavia, qualquer pessoa física ou jurídica pode realizar denúncia ao FNDE ou aos 

demais órgãos de controle. Situação inabitual, uma vez que, conforme observado 

anteriormente, a participação da sociedade ainda constitui um desafio à execução do 

programa. 

Consoante entrevista realizada com o Coordenador do setor financeiro, este informou 

que o setor realiza desde o contrato de licitação até o repasse anual de informações detalhadas 

ao FNDE. Informações essas recolhidas pelos diretores escolares no decorrer do ano. 

Quanto aos órgãos de controle externos, como Tribunal de Contas e Controladoria 

Geral, esses exercem fiscalização esporádica, através de amostragem, sem data previamente 

agendada, mas o coordenador do setor financeiro ressaltou que, na prática, há pouca 

fiscalização desses órgãos, demonstrando ser a mais criteriosa a do próprio FNDE. 

O coordenador do setor financeiro informou, ainda, que o Ministério Público atua 

apenas quando há algum tipo de denúncia, como foi a situação do CAE, solicitando melhores 

condições de realização das atividades. 
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O Ministério Público contribuiu consideravelmente com o programa, as ações 

realizadas foram discutidas e prazos oferecidos para atender as necessidades do CAE, 

melhorando a infraestrutura e o grau de autonomia do Conselho, demonstrando que a atuação 

desses instrumentos de controle pode, de fato, afetar o resultado da política no decorrer da 

fiscalização (LOUREIRO et al, 2015). 

Diante da análise dos mecanismos de fiscalização e controle do PNAE em Natal, 

observou-se que, apesar de apresentar alguns pontos passíveis de aprimoramento no que 

concerne ao arranjo adotado pelo Município, existem importantes instrumentos de 

fiscalização que vêm realizando melhorias relevantes à correta utilização dos recursos do 

programa, dependendo, todavia, de melhores condições de monitoramento e maior rigidez na 

fiscalização das atribuições dos executores e consequente sanções. 

 

4.3 Os arranjos locais em sua totalidade  

 

A abordagem das categorias analíticas adotadas neste estudo e a dinâmica do 

programa em Natal demonstraram uma diversidade de obstáculos ainda não superados no 

processo de implementação do PNAE, especialmente quando se confronta com o arranjo 

formal do programa. 

Analisando o programa em sua totalidade, percebe-se que o PNAE apresenta objetivos 

de curto, médio e longo prazo para execução. Alguns objetivos apresentam características de 

inovação quando se trata da inclusão da segurança alimentar e incentivo ao consumo de 

alimento naturais, fortalecimento da agricultura familiar, alimentação individualizada, 

inserção da participação social e inclusão da educação alimentar nos currículos escolares. 

Objetivos difíceis de serem atingidos integralmente, uma vez que dependem de uma 

infinidade de implementadores e capacitação técnica, recursos, vontade política e articulação, 

entre diversos setores e atores, o que complexifica o cumprimento das metas, consoante 

aponta Pires e Gomide (2014): 

 

A promoção das políticas públicas em contextos democráticos não é um desafio 

simples. Requer, além de capacidades técnico-administrativas da burocracia do 

Estado, fundamentalmente, capacidades políticas – em outras palavras, que técnica e 

política não podem estar separadas, tanto analiticamente, quanto normativamente (p. 

375). 
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Embora o planejamento demonstre propostas de inovação, a execução em Natal, por 

sua vez, apresenta dificuldades em efetivar o planejamento dentro das diretrizes estabelecidas. 

Em relação ao fortalecimento da agricultura familiar, segundo os entrevistados, vem 

sendo incluída paulatinamente ao mercado, apresentando maior número de associações e 

cooperativas, o que sugere maior capacidade de organização e cooperativismo, fatores 

essenciais para que possa se firmar nos mercados institucionais. 

Portanto, essa ainda não é uma meta completa, posto o percentual mínimo estabelecido 

ainda não ter sido atingido notadamente por carência de atuação institucional diante do 

distanciamento das Secretarias de Agricultura e EMATER, mas não deixa de vir realizando 

um papel importante de estímulo à agricultura familiar. 

Tratando-se dos cardápios, observou-se que, embora seja fornecida a alimentação 

escolar, esta ainda não cumpre os requisitos nutricionais mínimos estabelecidos pela lei em 

virtude do baixo valor dos recursos federais e da contrapartida municipal.  

Além disso, as desigualdades regionais no município de Natal demonstram a 

necessidade de cardápios específicos às condições sociais e econômicas nas quais se 

encontram inseridos os alunos de cada escola especificamente, para que assim possa ser o 

objetivo de respeitar as diferenças biológicas entre idades e condições. Objetivo que também 

apresenta fragilidade, dado que o município de Natal vem trabalhando com cardápio único 

para todas as regiões e escolas, excetuando-se as creches que também não diferem quanto às 

regiões onde se localizam. 

Para tanto, se faz necessária a ampliação dos recursos humanos e, consequentemente, 

o aumento no quantitativo de nutricionistas, atingindo o mínimo exigido pela legislação 

atinente. 

Referindo-se às articulações verticais e horizontais, essas se apresentaram bastante 

desarranjadas. O município relaciona-se apenas com o FNDE no que concerne às prestações 

de conta. Todavia, percebeu-se uma ampla discricionariedade na atuação da Secretaria de 

Educação, demonstrando não se tratar apenas de um mero executor de tarefas. 

Quanto às relações intersetoriais, estas foram percebidas apenas no período de 

implantação do PNAE por atuação do MDA. Períodos posteriores demonstraram intensa 
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dificuldade de relacionamento com os demais setores do município essenciais a uma 

implementação exitosa em paralelo ao planejamento. 

No tocante à inserção da participação da comunidade, esta obteve pouco avanço, visto 

ainda não existir um trabalho de conscientização e publicidade quanto às atividades do CAE, 

resumindo-se essencialmente à fiscalização em largos períodos de tempo e aprovação das 

atividades e contas do PNAE junto ao FNDE. Não há participações dos demais atores sociais 

diretamente envolvidos nesse processo. 

Abordando os instrumentos de fiscalização, monitoramento e controle, observou-se 

tentativas de inovação desde a formulação da política com a implantação do sistema nacional 

de prestação de contas que exige informações extremamente detalhadas dos recursos 

utilizados, dificultando possíveis desvios de finalidade. 

O Município de Natal também apresentou inovação no que concerne à fiscalização, 

instituindo a Comissão Interna de Fiscalização, não prevista no planejamento do PNAE, 

buscando aprovar ou reprovar a prestação de contas das escolas antes que seja repassado ao 

FNDE, permitindo assim que sejam corrigidos internamente. 

A atuação do Ministério Público foi essencial ao cumprimento de demandas pela 

Secretaria de Educação, principalmente quanto às condições ofertadas ao CAE. 

Entretanto, apesar dos instrumentos de inovação, observou-se ainda intensa debilidade 

no monitoramento da política, impedindo que sejam percebidas irregularidades, falhas e que, 

assim, estas possam ser sanadas em períodos posteriores. 

Tais falhas de monitoramento incluem às provenientes do FNDE, uma vez que a 

averiguação feita por este órgão é relativa apenas aos recursos financeiros, não havendo uma 

exigência no cumprimento das demais obrigações e diretrizes do programa.  

Percebeu-se ainda, uma preocupação excessiva da burocracia local com o 

cumprimento burocrático dos requisitos essenciais para repasse dos recursos e desinteresse e 

baixa prioridade nos demais requisitos do programa, sugerindo-se pouca internalização e 

sensibilidade aos valores do programa por parte de alguns implementadores, demonstrando a 

carência e necessidade de cursos de capacitação e treinamento aos implementadores do 

PNAE. 
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Situação que não pode ser generalizada, visto que, no decorrer das entrevistas, 

observaram-se executores como a nutricionista, o vice-presidente do CAE, o Delegado do 

MDA e um diretor escolar compassíveis às reais intenções do programa e interessados em 

qualificá-lo,  

Pôde-se confirmar o entendimento de que cada política pública possui as suas 

especificidades e apresenta resultados distintos em concordância ao ambiente institucional 

onde vem a ser implementada, além das regras apropriadas nessa etapa (Pires e Gomide, 

2014). 

Assim, torna-se de fundamental importância um olhar direcionado ao contexto local, 

além de arranjos propiciadores da concretização dos objetivos do programa através da 

adequação de recursos, capacitação, monitoramento, fiscalização e articulações inter e 

intragovernamentais, possibilitando políticas mais eficientes. 

Embora apresente lacunas e falhas diante das heterogeneidades existentes no país e da 

dificuldade em oferecer um olhar mais especializado às regiões específicas, o programa vem 

buscando se aperfeiçoar, na medida em que, desde sua normatização em 2009, 17 resoluções 

do FNDE foram formalizadas, demonstrando interesse em aprimorar o programa. 

Percebeu-se, ainda, que o período de maturação da política entre a formalização e o 

contexto atual conduziu a progressos na qualidade do programa, desde exigências recentes das 

licitações, realização de chamadas públicas e fornecimento de instalações ao Conselho, apesar 

de ainda não encontrar-se integralmente dentro dos parâmetros exigidos. 

Dessa forma, espera-se que o programa seja inserido na agenda prioritária de atuação 

no Município e não seja apenas um objeto de necessidade quanto aos recursos provenientes 

do FNDE, embora se depreenda ser essa uma meta em longo prazo, posto informado pelo 

Secretário Geral da Administração Escolar encontrar-se o Município com dificuldades 

financeiras, não sendo possível estimar uma previsão para que as fragilidades apontadas 

possam ser solucionadas. 
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Considerações finais 

A alimentação escolar, nas últimas décadas, vem adquirindo importância e recebendo 

maior atenção como mecanismo de redução de insegurança alimentar, auxiliando diretamente 

na atuação dos programas de combate à fome. 

Embora existam atividades voltadas para a temática desde a década de 30, apenas em 

1988, com o advento da Constituição Federal vigente, passou a ser um direito constitucional, 

demonstrando o progresso, ainda que paulatino, realizado no transcorrer dos anos. 

Nesse sentido, o PNAE foi instituído formalmente em 2009 em consonância com as 

diretrizes da segurança alimentar, buscando garantir alimentação saudável, adequada e segura 

para os alunos da educação básica pública, representando uma importante conquista social. 

Apesar de se tratar de uma política federal, com a descentralização do Estado as 

politicas públicas passaram a ser executadas pelos estados e municípios, oferecendo maior 

autonomia e proximidade aos beneficiários dos programas. 

A heterogeneidade de demandas advindas no processo pós constituinte, com a inserção 

de uma pluralidade de atores exercendo influência desde a entrada do problema na agenda até 

os resultado e monitoramento das políticas públicas, acarretou a necessidade crescente de 

adoção de mecanismos inovadores na execução dessas políticas para que possam, dessa 

forma, atender às demandas complexas e heterogêneas da sociedade. 

Uma vez que, segundo Pires e Gomide (2014), a entrada de novos atores se reflete na 

ampliação de interesses envolvidos e no consequente excesso de demandas, como pode ser 

observado na trajetória histórica do País. 

Assim, a política pública passou a receber, no processo de implementação, uma série 

de fatores influenciadores capazes de interferir diretamente nos resultados dos programas, 

consoante o contexto local onde seja implementado. 

Indivíduos, instituições, interesses, negociações, capacidade técnica e política 

passaram a induzir novos caminhos para uma mesma política pública, direcionando olhares e 

estudos voltados à implementação, buscando, especialmente, compreender como melhorar a 

eficiência dos programas descentralizados. 
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Diante disso, as problematizações apresentadas neste trabalho conduziram o foco para 

a análise da etapa de implementação do PNAE em Natal, considerando, para tanto, a 

heterogeneidade na condução das políticas públicas descentralizadas em conformidade ao 

contexto em que se insere, compreendendo o processo de operacionalização da política como 

fundamental ao sucesso ou insucesso da mesma em razão da discricionariedade conferida aos 

entes executores. 

Neste ínterim, o arranjo institucional constituído na implementação da política define 

significativamente a consecução dos objetivos propostos: “Os arranjos que determinam a 

capacidade do Estado de implementar políticas públicas” (GOMIDES e PIRES, 2014, p. 20). 

Como objetivo geral e principal, buscou-se analisar a dinâmica do PNAE em Natal a 

partir do arranjo formal proposto a nível federal, observando os objetivos e diretrizes centrais 

do programa. 

Em seguida, realizou-se uma análise quanto aos arranjos institucionais locais na 

implementação do PNAE a fim de compreender a capacidade do município executor de 

concretizar os objetivos previamente estabelecidos. 

Para análise, adotou-se como categorias as relações federativas entre as diferentes 

esferas governamentais, a coordenação intersetorial, a compreensão dos gestores enquanto 

implementadores do programa e os mecanismos políticos presentes na implementação no 

tocante aos instrumentos de participação e fiscalização.  

Explorando o município de Natal, pôde-se perceber, a partir dos dados coletados, a 

desigualdade existente entre bairros e regiões no município com relação à qualidade de vida e 

condição socioeconômica dos habitantes, situação que complexifica a implementação do 

PNAE, uma vez que se trata de diferentes necessidades presentes em um mesmo ente 

executor. 

O arranjo político institucional estabelecido no município de Natal, quanto ao PNAE, 

apresenta inúmeras fragilidades e ainda não é completamente eficaz no que concerne aos 

objetivos estabelecidos pela autoridade central formuladora do programa. 

Observou-se uma baixa coordenação intersetorial, demonstrando dificuldades de 

comunicação e articulação entre os setores, obstaculizando a possibilidade de políticas 
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públicas complementares para um mesmo público alvo e redução de gastos públicos 

desnecessários. 

A ausência de articulação horizontal demonstra, ainda, a fragmentação institucional 

em Natal e o excesso de especialização setorial, expressando falhas na gestão central do 

município e nas secretarias existentes. 

No tocante às relações federativas, percebeu-se pouco diálogo entre os entes 

governamentais. O município não possui qualquer relação de cooperação com o Estado do 

RN na execução do PNAE e sua relação com a União é restrita às exigências de prestação de 

contas para recebimento dos recursos federais. 

Nesse contexto, observou-se que as novas formas de coordenação existentes para 

redução do papel centralizador do Estado ainda não seguem os desígnios adequados a uma 

implementação exitosa. Embora haja a possibilidade de inserção de novos atores, essa é uma 

estratégia pouco utilizada na operacionalização do programa em Natal. 

Com relação à compreensão dos gestores a partir dos seus discursos, percebeu-se, em 

vários implementadores essenciais ao programa, pouco compromisso com os objetivos do 

PNAE, o que explica dificuldades na execução do programa. 

Entende-se, dessa forma, que não se trata de uma responsabilidade unicamente do 

município de Natal. Uma política descentralizada para que seja devidamente implementada 

necessita de um planejamento adequado e uma forte estratégia de incentivos para que os 

implementadores absorvam os ideais do programa. 

Ainda que o FNDE venha se aperfeiçoando nos últimos anos através de novas 

resoluções, essa é uma fragilidade que pode ser observada no arranjo formal do PNAE, uma 

vez que oferece bastante discricionariedade, insuficientes instrumentos de sanção e 

penalidades para os implementadores que desviem o foco do programa. 

Além disso, a única exigência no que concerne à participação social nos processos 

decisórios do PNAE refere-se à constituição de um Conselho de Alimentação Escolar, não 

oferecendo induções e capacitação para a efetividade desta diretriz, corroborando a 

importância de um planejamento adequado para a etapa de implementação. 
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O município, contudo, embora tenha apresentado ampliação e avanços na execução do 

programa, ainda possui fragilidades não superadas desde a implantação do PNAE, 

demonstrando pouca prioridade conferida às suas ações pela gestão municipal. 

Para uma atuação exitosa dos implementadores, seriam necessários cursos de 

capacitação e treinamento que permitam aos executores conhecerem e se apropriar das ideias 

do programa, internalizando os valores essenciais à sua condução, situação que não vem 

ocorrendo em Natal. 

Dificuldades como falhas de comunicação, quantitativo de servidores técnicos 

insuficientes, recursos escassos observados no decorrer desta pesquisa, vêm conduzindo a 

implementação do PNAE no contexto local sob parâmetros distintos no tocante ao arranjo 

formal, apontando desdobramentos desconformes ao planejado. 

As regras estabelecidas na fase da implementação frente ao desenho formal definem o 

resultado da política pública: “São as regras, processos e mecanismos instituídos pelos 

respectivos arranjos de implementação que vão explicar o resultado alcançado por cada 

política pública” (GOMIDES e PIRES, 2014, p.21). 

A inexistência de monitoramento constante do trâmite da política impede que 

mudanças e avanços sejam realizados no âmbito local e permitam aperfeiçoar as falhas 

existentes no programa, uma vez que não há ação sem informação. 

Diante disso, embora a alimentação escolar seja fornecida em Natal, as diretrizes 

estabelecidas no planejamento do PNAE não são inteiramente observadas, apresentando 

desafios expressivos e corroborando a ideia de dificuldades na operacionalização de políticas 

federais. 

Assim, ainda que o planejamento da autoridade central exerça bastante influência, o 

PNAE apresenta delineamentos diversos do esperado, o que sugere uma resposta da atuação 

discricionária da burocracia local e da pouca relevância conferida ao programa no que 

concerne ao oferecimento de serviços essenciais à execução da política (JACCOUD, 2016). 

À vista disso, corrobora-se o entendimento de Lotta e Vaz (2015) que a adoção de 

novos arranjos institucionais no planejamento não configura garantia de sucesso no resultado 

da política pública, uma vez que, na dimensão territorial onde o programa é executado, muitas 

imperfeições podem estar enraizadas na gestão, impedindo que mudanças sejam efetivadas.  
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Apesar das dificuldades apontadas na implementação do PNAE, ainda pendentes de 

serem superadas, o programa é essencial ao município, posto que sem o recurso oriundo do 

FNDE não haveria condições de fornecer alimentação escolar, essencial aos estudantes da 

educação básica. 

Além disso, o fomento à agricultura familiar exigido pelo programa representa 

valorosa contribuição ao desenvolvimento local e à consolidação dos agricultores no mercado. 

Também não se pode anular os implementadores que possuem interesse e atuam de 

forma eficaz no programa, necessitando apenas de recursos e demais mecanismos essenciais à 

execução do PNAE. 

Todavia, a oferta da alimentação escolar não deve desviar a atenção para a necessidade 

de inovação e aperfeiçoamento do programa para que, dessa forma, o PNAE possa apresentar 

resultados satisfatórios no município. 

Deste modo, observou-se que confrontar problemas sociais através de políticas 

públicas descentralizadas ainda representa um desafio.  

Portanto, pretende-se, com a presente pesquisa e exposição dos resultados, que as 

fragilidades observadas possam ser reparadas através da ampliação dos mecanismos de 

controle, fiscalização e participação, melhor articulação inter e intragovernamental, cursos de 

capacitação e treinamentos para os implementadores. Fatores que dependem 

consideravelmente da inserção do PNAE na agenda prioritária do município e, ainda, de 

gestores capacitados e dispostos a implantar efetivamente as inovações propostas. 

Espera-se ainda que esta pesquisa possa contribuir para estudos que aprofundem a 

temática e apresentam formas de implementação mais adequadas às heterogeneidades do País. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Roteiro de entrevista com o Secretário Adjunto de Administração Geral 

da SME 

 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Formação/Escolaridade 

 

1. A partir de quando o PNAE foi implantado em Natal? 

2. Qual a importância do PNAE para Natal e o que mudou para o Município desde a 

implantação do PNAE em Natal? 

3. O que se busca com o programa? 

4. Como funciona o trâmite do PNAE em Natal? Existe um plano municipal para nortear 

esse trâmite? 

5. No decorrer da pesquisa, observou-se pouca articulação entre os setores do município? 

O que justifica isso? 

6. Existe algum tipo de parceria federativa com outros municípios ou Estados? Se não, 

porque não ocorre? 

7. Como funciona a relação da prefeitura com o CAE? 

8. O que pode ser feito para melhorar a participação da sociedade na execução do 

programa? 

9. O que justifica essa ausência de treinamento e capacitação para os servidores? 

10. Em relação a contrapartida, há previsão de aumento do valor que se encontra abaixo 

do ideal para concretização dos objetivos do programa? 

11. Quais as dificuldades que o PNAE enfrenta? (Visão de gestor da secretaria). 

12. O que poderia ser feito para melhorar a qualidade e eficiência do PNAE em Natal? 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista com o Delegado Federal do MDA no Estado do Rio 

Grande do Norte 

 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Formação/Escolaridade 

 

1. Qual a importância do PNAE para o Município de Natal? O que se busca? 

2. Qual a participação do MDA no PNAE?  

3. Há relação com os agricultores? 

4. O que mudou para o Município desde a implantação do PNAE em Natal? E para os 

agricultores? 

5. Como funciona o processo de compra direta da agricultura familiar?  

6. Existem outras instituições envolvidas no processo? Qual a contribuição destas 

entidades? 

7. Existe algum tipo de parceria federativa com outros municípios ou Estados? 

8. Quais as dificuldades que o PNAE enfrenta? 

9. Há dificuldade em seguir os trâmites legais exigidos? 

10. Quais as dificuldades enfrentadas pelos agricultores com relação ao PNAE? 

11. As chamadas públicas são acessíveis aos agricultores? 

12. O que poderia ser feito para melhorar a qualidade e eficiência do PNAE em Natal? 
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Apêndice C - Roteiro de entrevista com os diretores de escolas 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Formação/Escolaridade 

 

1. Quais os objetivos do PNAE? 

2. Qual a importância do PNAE para a escola? 

3. Como o PNAE foi recebido pela Escola (Alunos, professores, merendeiras)? 

4. Como o Programa é executado na escola? (Recebimento dos alimentos, cardápios, 

merendeiras). 

5. Houve treinamento para os diretores em relação às diretrizes do Programa? 

6. Quais as dificuldades do programa no decorrer de sua execução? 

7. Quais as melhorias proporcionadas pelo PNAE para esta escola? 

8. Os alimentos recebidos da agricultura familiar são de boa qualidade? 

9. Os cardápios planejados são bem recebidos pelos alunos e merendeiras? 

10. O cardápio é adequado à necessidade dos alunos dessa escola? 

11. O que pode ser feito para melhorar a eficiência do PNAE? 

12. Há dificuldade em seguir os trâmites legais exigidos? 

13. Há fiscalização na escola? De onde? 

14. Como se dá a relação da escola a Secretaria Municipal de Educação? 
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Apêndice D - Roteiro de entrevista com o Vice-presidente do Conselho de Alimentação 

Escolar 

Nome  

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Formação/Escolaridade 

 

1. Quais os objetivos do PNAE? 

2. Qual a importância do PNAE para Natal? 

3. Quais as melhorias que o PNAE proporcionou? 

4. Quando o CAE foi implantado no Município? 

5. Como funciona o CAE? 

6. Como se dá a articulação do CAE com a prefeitura? 

7. E com os demais órgãos de controle? Há algum contato? 

8. O CAE representa os interesses sociais? É acessível à população? 

9. A sociedade procura o CAE? 

10. O CAE possui poder nos processos decisórios referentes ao PNAE? 

11. O CAE acompanha a aplicação dos recursos provenientes do PNAE? 

12. Quais as dificuldades que o CAE enfrenta? 

13. Há parcerias do CAE com outras instituições? 

14. Os recursos destinados ao PNAE são suficientes? Quais as dificuldades observadas? 

15. O que pode ser feito para melhorar a eficiência do PNAE? 

16. Os alimentos destinados ao PNAE são de boa qualidade? 

17. O que pode ser feito para melhorar a atuação do CAE? 
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Apêndice E - Roteiro de entrevista com a Coordenadora do Setor de Alimentação 

Escolar 

 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Concurso/comissionado 

Tempo no cargo 

Formação/Escolaridade 

 

1. A partir de quando o PNAE foi implantado em Natal e como chegou ao município? 

2. Qual o objetivo do PNAE ? O que se busca com o programa? 

3. Como funciona o trâmite do PNAE em Natal? Existe um plano municipal para nortear 

esse trâmite? 

4. Qual o quantitativo de alunos atendidos pelo programa? 

5. Poderia descrever a forma de coordenação e operacionalização do PNAE em Natal? 

6. A atuação das escolas é descentralizada? 

7. Qual o valor recebido pelo FNDE e o valor da contrapartida municipal? 

8. Como funciona o recebimento e repasse desses valores? 

9. O que mudou para o Município desde a implantação do PNAE em Natal? 

10. O município oferece contrapartida financeira? Como funciona? Qual o valor? 

11. Como funciona a compra direta da agricultura familiar? Qual o percentual destinado a 

essa compra por mês? 

12. Há dificuldades nas compras realizadas aos agricultores? 

13. Os outros fornecedores são locais ou não há essa exigência? 

14. Há apoio político (interesse) nas compras de fornecedores locais, especialmente 

agricultores? 

15. Existem outras instituições envolvidas no processo? Qual a contribuição destas 

entidades? Como funcionam as relações intersetoriais? (Ex. Conselhos, Secretarias, 

outros municípios) 

16. Como a sociedade pode participar desse processo? 

17. Como funciona a relação da prefeitura com o CAE? A prefeitura apoia a atuação do 

CAE? 

18. Existe algum tipo de parceria federativa com outros municípios ou Estados? 

19. Quais as dificuldades que o PNAE enfrenta? 

20. Há dificuldade em seguir os trâmites legais exigidos? 

21. O número de funcionários (nutricionistas, professores, merendeiras) é satisfatório? 

22. Poderia informar o número de profissionais que atuam no programa? 
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23. Os demais servidores (atores institucionais) encarregados de operacionalizar o PNAE 

realizam as atividades conforme estabelecido? Compreendem a importância do 

programa? 

24. Como funciona a capacitação dos servidores responsáveis pela execução? 

25. O PNAE atende ao objetivo estabelecido pelas diretrizes federais? 

26. Quem realiza a fiscalização? O FNDE realiza algum monitoramento? 

27. Como funciona a prestação de contas? 

28. Há atuação dos órgãos de controle? Com que frequência? 

29. Os diretores de escolas são orientados a trabalhar a educação alimentar? 

30. Qual a importância do PNAE para o Município de Natal? 

31. O que poderia ser feito para melhorar a qualidade e eficiência do PNAE em Natal? 
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Apêndice F - Roteiro de entrevista com a nutricionista Responsável técnico do PNAE 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Concurso/comissionado 

Tempo no cargo 

Formação/Escolaridade 

 

1. Qual o objetivo do PNAE ? O que se busca com o programa? 

2. Qual a função do Responsável técnico do PNAE? 

3. O número de nutricionistas é satisfatório? É possível cumprir todas as atribuições? 

4. Os nutricionistas visitam as escolas? Com que frequência? 

5. Vocês realizam algum tipo de vistoria/fiscalização nessas visitas? 

6. O número de merendeiras é satisfatório? 

7. Como se realiza a escolha dos alimentos? Como funciona esse planejamento? 

8. Quais as principais dificuldades enfrentadas? 

9. Após a formalização, a regionalização do cardápio proporcionou melhorias? 

10. Foi possível elaborar e executar o cardápio da forma que desejava (adequada)? 

11. Nutricionalmente os alunos são alimentados devidamente? 

12. Os nutricionistas receberam ou recebem curso de capacitação? 

13. Como é realizado o treinamento das merendeiras? 

14. Os alimentos são bem aceitos pelos alunos? 

15. Já foram realizados testes de aceitabilidade? Houve alimento reprovado? 

16. Há um contato direto com as associações de agricultores? 

17. Há relação intersetorial com algum outro setor público ou privado? 

18. Considera essa compra direta da agricultura familiar um fator positivo? 

19. Os valores dos recursos são suficientes para garantir as exigências legais do PNAE? 

20. E os demais executores do programa possuem capacidade técnica suficiente para lidar 

com essas exigências? 

21. A infraestrutura do transporte dos alimentos, recebimento e das escolas (refeitórios) é 

adequada? 

22. A cada quanto tempo se realiza entrega de produtos? 

23. Há apoio institucional? Que tipo de apoio? (Capacitações, palestras, cursos, ações, 

projetos) 

24. Considera que o PNAE em Natal atinge os objetivos propostos? 

25. O que poderia ser feito para melhorar a efetividade do programa? 
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Apêndice G – Roteiro de entrevista com a Diretora do Departamento de Segurança 

Alimentar de Natal. 

 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Concurso/comissionado 

Tempo no cargo 

Formação/Escolaridade 

 

1. Como funciona o Departamento de Segurança Alimentar? Quais as atribuições? 

2. O DAS participa de alguma forma no PNAE? 

3. Considera a articulação entre setores importante? 

4. Qual a contribuição que o DAS poderia oferecer ao programa? 
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Apêndice H – Roteiro de entrevista com o Coordenador do Setor de Mercados 

Institucionais da EMATER 

 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Concurso/comissionado 

Tempo no cargo 

Formação/Escolaridade 

 

1. Como funciona o trabalho da EMATER com os mercados institucionais? 

2. Qual a participação da EMATER no PNAE? 

3. Com relação aos agricultores familiares, como se funciona essa relação? 

4. Diante desse contexto, a participação mais efetiva da EMATER poderia trazer 

benefícios ao programa?
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Apêndice I – Roteiro de entrevista com Coordenador do Setor Financeiro da SME 

Nome 

Idade  

Sexo 

Órgão 

Cargo ocupado 

Concurso/comissionado 

Tempo no cargo 

Formação/Escolaridade 

 

1. Como funciona a prestação de contas do PNAE?  

2. Poderia descrever o processo e apresentar o sistema? 

3. Quem fiscaliza essa prestação de contas? 

4. Como se dá a atuação dos órgãos de controle? 

5. Você considera que o programa é fiscalizado? 

6. Há algum monitoramento? 

7. Qual a periodicidade da prestação de contas? 

8. Com que frequência recebe os Tribunais de Contas ou demais órgãos de controle? 

9. Caso alguma não seja aprovada, o que ocorre? 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Cardápio do PNAE 

 

 
 


