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Resumo 

 

O Município de Dom Pedrito-RS, situado na fronteira com o Uruguai, distante 

aproximadamente 600 quilômetros de Montevideo-UY, é um município essencialmente 

agrícola e possui sua renda basicamente do agronegócio. Cabe destaque no setor agrícola, a 

agricultura familiar que vem passando por diversas experiências e transformações em Dom 

Pedrito-RS. Atualmente, três ações de políticas publicas atuam junto a Agricultura 

Familiar como forma de fortalecimento e desenvolvimento no município. Este trabalho 

teve o objetivo de enfatizar as ações de políticas publicas com ocorrência no município de 

Dom Pedrito, efetuado através de uma pesquisa descritiva para elucidar como acontece 

cada tipo de ação governamental e sua importância para o município. Os resultados obtidos 

demonstram a importância da Agricultura Familiar e das seguintes ações: I) Feira Livre de 

Dom Pedrito: criada em 2015 pela Prefeitura Municipal, onde aproximadamente 30 

agricultores devidamente cadastrados tem oportunidade de comercializar suas produções, 

distribuídas em: horticultura (legumes e hortaliças), bebidas (sucos e vinhos artesanais), 

Laticínios (queijos e doces), pães (pães e diversos), artesanatos, além de outros produtos 

vinculados a Agricultura Familiar. A Feira Livre de Dom Pedrito tem grande importância 

para os Agricultores Familiares, pois além de oferecer formas de comercialização, 

proporciona renda e inclusão social à classe, oportunizando melhoria da qualidade de vida 

aos participantes. II) O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): gerenciado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, proporciona alimentação escolar e 

educação alimentar para estudantes da rede pública de ensino das escolas. O governo 

repassa valor às entidades responsáveis, sendo que 30% do valor deve ser destinado para 

aquisição da produção da agricultura familiar, estimulando e desenvolvendo a geração de 

renda e sustentabilidade dos agricultores e comunidades envolvidos. Em Dom Pedrito o 

PNAE, embora com um baixo número de agricultores participantes, contribui com a 

alimentação escolar, fornecendo alimentos mais saudáveis e com maior diversidade de 

nutrientes, além de gerar renda e oportunidade ao agricultor familiar local, desenvolvendo 

a atividade; III) O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA): ação do governo 

federal para criar uma forma de negociação direta da produção oriunda da agricultura 

familiar, destinado a formação de estoques e distribuição para a população em 

vulnerabilidade social. Em Dom Pedrito esse mecanismo é utilizado por alguns órgãos do 

governo para adquirir a produção de alimentos da agricultura familiar, contribuindo com o 

desenvolvimento da categoria. Verificou-se neste trabalho a importância das ações de 

políticas públicas relacionadas com a Agricultura Familiar, como fomento e 

desenvolvimento para a classe. A grande contribuição destas três ações (Feira Livre, PNAE 

e PAA) para a sociedade é principalmente a produção de uma alimentação mais saudável e 

diversificada aos destinatários, é de geração de renda e desenvolvimento dos agricultores e 
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comunidades envolvidas, é de sustentabilidade para as famílias participantes dos 

programas. Alimentos, renda, inclusão e sustentabilidade, reflexo de políticas publicas 

aplicadas no município de Dom Pedrito-RS.  

Palavras-Chaves: agricultura familiar, políticas públicas, Dom Pedrito. 

 

Introdução 

 

O Município de Dom Pedrito-RS, situado na fronteira com o Uruguai, distante 

aproximadamente 600 quilômetros de Montevideo-UY, é um município essencialmente 

agrícola e possui sua renda basicamente do agronegócio. Cabe destaque no setor agrícola, a 

agricultura familiar que vem passando por diversas experiências e transformações em Dom 

Pedrito-RS. Atualmente, três ações de políticas públicas atuam junto a Agricultura 

Familiar como forma de fortalecimento e desenvolvimento no município.  

A agricultura familiar é um importante setor da sociologia e economia rural/urbana em 

Dom Pedrito-RS com 914 agricultores/pecuaristas familiares integrantes deste grupo, 

divididos em produção de hortifrútis, pecuária de corte e produção de leite (EMATER, 

2017). Segundo dados da EMATER, em 2017, eram 713 agricultores familiares em 

atividade no cultivo de hortifrutigranjeiros, com parte desta produção destinada à 

comercialização na Feira Livre de Dom Pedrito, no PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) e no PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), além de outras 

formas de comercialização como pequenos mercados e a venda de porta em porta (MAIA, 

et. al. 2018). 

As Feiras Livres constituem uma grande rede de relações sociais e comerciais, de forma 

ampliar a diversidade de mercadorias e toda a relação composta nesta troca. As feiras 

livres caracterizam-se como “uma atividade de trabalho informal essencialmente familiar” 

(GODOY; SACCO DOS ANJOS, 2007, p. 365). Nos atuais tempos, essas feiras 

representam de forma mais completa o mercado, constituindo um local de encontro entre 

agricultores (vendedores) e clientes (compradores), disponibilizando uma enorme gama de 

produtos nas mais diversas apresentações e características (BOECHAT; SANTOS, 2009). 

A Feira Livre de Dom Pedrito teve origem no começo do ano de 2015, sendo realizada até 

os dias atuais na Praça General Osorio todas as sextas-feiras. São montadas tendas e 

barracas para exposição e comercialização dos produtos diretamente do agricultor familiar 

ao consumidor final, cerca de 30 feirantes participam da feira semanalmente oferecendo 

uma boa diversidade de produtos e alimentos (COSTA, 2017). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 1955 (com o nome de 

Campanha da Merenda Escolar) e hoje está sob a administração do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (MEC, 2017), o PNAE é o mais antigo programa na área de 

segurança alimentar e nutricional,  e alimentação escolar em atuação pelo governo 

brasileiro, chegando a ser considerado entre os maiores programas governamentais do 

mundo em se tratando de atendimento à demanda dos alunos e garantia dos direito 

humanos referente à uma alimentação adequada e saudável (MEC, 2015). Constante na Lei 

n° 11.947 (2009), fica definido que 30% dos recursos destinados pelo FNDE para 

utilização no PNAE devem ser empregados na compra direta de alimentos de origem da 

agricultura familiar, como forma de incentivo aos agricultores familiares.  

Neste sentido DORNELES et. al. (2017, p. 3) comentam no “que viria a facilitar a 

participação da produção advinda da agricultura familiar seria a dispensa do procedimento 

de licitação, porém outros fatores diretos e indiretos se tornam obstáculos para que se 

atinja o percentual de 30% estabelecido por lei [...]”. 
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O PNAE está em constante aprimoração durante sua trajetória, visando contribuir com o 

desenvolvimento, aprendizado e rendimento escolar, e a formação dos hábitos saudáveis 

no que diz respeito a uma alimentação com essas características, ofertando além da 

alimentação escolar, ações voltadas à educação alimentar e segurança nutricional (MEC, 

2017). 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), surge no ano de 2003, oriundo de outros 

programas governamentais, com o objetivo de assegurar a oferta de alimentos, tanto em 

quantidade, qualidade como em constância de acordo com a necessidade dos destinatários 

(BECKER, SACCO DOS ANJOS, 2010). “Parte dos alimentos é adquirida pelo governo 

diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades 

indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, para a formação de estoques 

estratégicos e distribuição à população em maior vulnerabilidade social” (MAPA, 2019). O 

PAA está estruturado em modalidades visando a compra de forma pública dos produtos 

com origem na agricultura familiar, com preços garantidos, direcionados ao abastecimento 

de instituições publicas e de apoio aos indivíduos em vulnerabilidade social (SALAMONI, 

2017). 

O PAA tem direção a ações de comercialização de produtos, mas cabe observar a visão de 

Delgado, et. al. (2005), em que o programa contribui para a organização de toda a cadeia 

produtiva dos segmentos envolvidos, fazendo com que os agricultores cumpram regras de 

cultivo na produção, como classificar, acondicionar, sanitizar e higienizar os produtos para 

poder comercializá-los de forma correta e segura. Neste sentido de melhoria, há outro fator 

muito importante englobado no PAA, “a diversificação e a melhoria da qualidade da 

produção para o autoconsumo, fatores que extrapolam para o comércio local” 

(DELGADO, et. al., 2005, p. 19). 

Grisa et. al. (2010) comenta que embora os recursos destinados ao PAA sejam de certa 

forma modestos, assim como o número de agricultores participantes, o programa tem 

apresentado resultados relevantes e contribuído significativamente com apoio as pessoas 

em situação de insegurança alimentar. “O Programa tem contribuído na garantia de 

comercialização,  na  alteração  da  matriz  de  produção  e  consumo  e  no fortalecimento 

de suas organizações” (GRISA et. al., 2010, p. 162), entretanto, os autores discutem alguns 

limites no PAA, como falta de divulgação e desconhecimento do programa, atraso no 

repasse e liberação dos recursos, dificuldades com logística, falta de assistência técnica ao 

agricultor e entraves na obtenção das documentações e registros necessários por parte do 

agricultor. 

 

Objetivos 

 

Este trabalho teve o objetivo de enfatizar as ações de políticas públicas com ocorrência no 

município de Dom Pedrito, não no sentido de quantificar em números as relação 

econômicas que estes programas e ações governamentais resultam, mas sim no sentido de 

mensurar a importância social que a Feira Livre, o PNAE e o PAA exercem sobre os 

agricultores familiares do município. 

 

Metodologia 

 

Para realização deste estudo foi efetuada uma pesquisa descritiva para elucidar como 

acontece cada tipo de ação governamental e sua importância para o município, utilizou-se 

para estes fins, de análise secundária dos dados obtidos através de consulta a artigos 

científicos e instituições envolvidas com as políticas públicas de apoio e desenvolvimento 

da agricultura familiar em Dom Pedrito-RS. 
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Resultados e Discussão 

 

Os resultados obtidos demonstram a importância da Agricultura Familiar em Dom Pedrito-

RS, perante às ações desenvolvidas no sentido de fortalecimento e desenvolvimento das 

famílias agricultores e suas produções, resultando nos seguintes dados:  

 

Feira Livre de Dom Pedrito: criada em 2015 pela Prefeitura Municipal, onde 

aproximadamente 30 agricultores devidamente cadastrados têm oportunidade de 

comercializar suas produções, distribuídas em: horticultura (legumes e hortaliças), bebidas 

(sucos e vinhos artesanais), Laticínios (queijos e doces), pães (pães e diversos), 

artesanatos, além de outros produtos vinculados a Agricultura Familiar; 

Cabe destaque à interação dos agricultores com os consumidores dos produtos de origem 

da agricultura familiar, pois segundo Costa (2017), a forma de relação de comercio 

apresentada na feira motiva os agricultores a participar do evento, contribuindo para um 

aumento de renda da família e satisfação por parte do agricultor em proporcionar alimentos 

diretamente ao seu cliente, criando uma relação de troca com alto valor adicionado. Costa 

(2017) destaca ainda, que a feira garante a oportunidade de aumento de renda e nesta 

perspectiva, melhorando a qualidade de vida da família agricultora, cumprindo um papel 

além de econômico com geração de renda, social na geração de oportunidades e inclusão 

as famílias e sustentável no sentido de uma alimentação mais saudável ao cliente. 

“As feiras livres podem representar uma alternativa para melhoria de renda e 

qualidade de vida dos agricultores envolvidos. Também facilitando o acesso a 

alimentos frescos, saudáveis e identificados com os hábitos e cultura das 

populações locais. Além de impulsionar a economia local e ser um importante 

espaço de interação social” (COSTA, 2017, p. 21). 

 

A Feira Livre de Dom Pedrito representa um importante canal de distribuição de alimentos 

nas mais variadas apresentações, o que vai ao encontro de Boechat e Santos (2009), que 

comentam sobre esse papel das feiras, o de constituir um local de encontro entre agricultor 

e consumidor. 

O aspecto social é outra característica muito forte da Feira Livre, pois os participantes da 

feira (agricultores) participam de uma forma de comercio muito específica deste tipo de 

mercado, Costa (2017) salienta que este tipo de canal curto de comercialização possibilita a 

interação entre os agentes, em dois viés, o de produção e renda e o de alimentação saudável 

e qualidade de vida através dos alimentos. 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): gerenciado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação, proporciona alimentação escolar e educação alimentar 

para estudantes da rede pública de ensino das escolas. O governo repassa valor às 

entidades responsáveis, sendo que 30% do valor deve ser destinado para aquisição da 

produção da agricultura familiar, estimulando e desenvolvendo a geração de renda e 

sustentabilidade dos agricultores e comunidades envolvidos.  

Em Dom Pedrito o PNAE, embora com um baixo número de agricultores participantes, 

contribui com a alimentação escolar, fornecendo alimentos mais saudáveis e com maior 

diversidade de nutrientes, além de gerar renda e oportunidade ao agricultor familiar local 

desenvolvendo a atividade produtiva, e assim como o Programa a nível Brasil, em Dom 

Pedrito há um direcionamento na busca por aprimoração, no sentido de contribuir com 

qualidade de vida dos beneficiados, tanto os agricultores quanto os alunos, neste caso, 
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oferecendo alimentação saudável e noções de educação em segurança alimentar, como 

aponta o MEC (2017). 

 

O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA): ação do governo federal para 

criar uma forma de negociação direta da produção oriunda da agricultura familiar, 

destinado a formação de estoques e distribuição para a população em vulnerabilidade 

social. Em Dom Pedrito esse mecanismo é utilizado por alguns órgãos do governo para 

adquirir a produção de alimentos da agricultura familiar, contribuindo com o 

desenvolvimento da categoria.  

Em Dom Pedrito, o PAA conta com poucos agricultores participantes, indo ao encontro 

das afirmações de Grisa et. al. (2005), pois alguns limites são encontrados na forma de 

participar e na execução do programa, sendo que no caso de Dom Pedrito, a dificuldade a 

informação e saber de fato como funciona o PAA, limita muito novos agricultores a se 

inserirem neste tão importante programa de apoio ao agricultor familiar. 

Cabe salientar o fato de que para participar do PAA, os agricultores devem desenvolver 

ações no sentido de melhorias e controle de qualidade de seus produtos, conforme afirma 

Delgado et. al. (2005), o que esta ocasionando a uma melhor organização e até mesmo, 

futuramente, criação de agroindústrias familiares para poder fabricar os produtos e repassar 

através do programa, sendo uma forma de melhorar a obtenção de renda por parte do 

agricultor familiar do município. 

 

Considerações Finais 

 

Verificou-se neste trabalho a importância das ações de políticas públicas relacionadas com 

a Agricultura Familiar, como fomento e desenvolvimento para a classe. A grande 

contribuição destas três ações (Feira Livre, PNAE e PAA) para a sociedade é 

principalmente a produção de uma alimentação mais saudável e diversificada aos 

destinatários, é de geração de renda e desenvolvimento dos agricultores e comunidades 

envolvidas, é de sustentabilidade para as famílias participantes dos programas. Alimentos, 

renda, inclusão e sustentabilidade, reflexo de políticas públicas aplicadas no município de 

Dom Pedrito-RS.  

Os programas discutidos neste trabalho, demonstram ações e mecanismos no sentido de 

refletir novos valores perante a sociedade como um todo, gerando inclusão as famílias dos 

agricultores, gerando renda e oportunidade, desenvolvendo e estimulando formas 

alternativas de produção, mais sustentáveis e gerando alimentos mais saudáveis e nutritivos 

para disponibilização aos consumidores. 

Ao final deste estudo, é considerado o fato de que os programas aqui discutidos, Feira 

Livre, PNAE e PAA em andamento no município de Dom Pedrito, devem ser amplamente 

discutidos e analisados em diversos aspectos e direcionamentos, pois o assunto em questão 

é o resultado social por traz dessas ações, a inclusão geração de renda e oportunidades aos 

envolvidos. Neste sentido, pretende-se estender este trabalho em outros direcionamentos 

no intuito de elucidar e dimensionar a real a importância dessas ações para a sociedade de 

Dom Pedrito.  
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