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      RESUMO 
 
 
 

A pesquisa tem como objeto de estudo o Programa Nacional de Alimentação – PNAE. O 
programa tem garantido a participação dos estados e municípios na gestão e controle dos 
recursos destinados à alimentação escolar. Porém, a burocracia ainda marca alguns 
procedimentos, sobretudo para os pequenos produtores rurais, como a dificuldade de cadastro 
nos programas de governo por parte dos trabalhadores devido à intensa burocracia. Levando-
se em conta este panorama, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o PNAE sob a 
ótica de fortalecimento e de desenvolvimento da agricultura familiar e comunitária e de 
segurança alimentar e nutricional. Como objetivos específicos, pretendeu-se identificar no 
universo da produção agrícola familiar do município de Canindé, os alimentos que podem 
integrar os cardápios da alimentação escolar; explicitar formas de inclusão dos pequenos 
produtores rurais como fornecedores do PNAE no município de Quixadá e discutir o conceito 
de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN e o Direito Humano à Alimentação adequada - 
DHAA no Sertão Cearense. Foram entrevistados os representantes das entidades públicas 
diretamente envolvidas com a agricultura familiar de Quixadá, além do gestor da merenda em 
uma escola do município e a merendeira responsável. Foi escolhido como procedimento 
metodológico o Estudo de Caso, ancorado nos pressupostos de Nisbett e Watt (1978), que 
define a metodologia do estudo de caso de forma eclética, incluindo, via de regra, observação, 
entrevistas, fotografias, gravações, análise de documentos e anotações de campo. Com este 
estudo, conclui-se que o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem fortalecido a 
agricultura familiar na região, por propiciar maior renda e estímulo ao plantio. Dessa maneira, 
fortalecendo a SAN e resgatando a possibilidade de novas reflexões acerca da alimentação 
mais adequada. Por fim, o Biodiesel trouxe um cenário diversificado à agricultura familiar, já 
que o cultivo de oleoginosas está, cada vez mais, fazendo parte da dinâmica das pequenas e 
grandes propriedades rurais, levantando o debate sobre até que ponto o programa irá 
fortalecer a longo prazo à sustentabilidade das terras e da produção alimentar.  
 
Palavras-chave: Programa Nacional de Alimentação Escolar. Segurança Alimentar e 
Nutricional. Agricultura Familiar. Sertão Cearense. 
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ABSTRACT 
 
 

The National School Food Program - PNAE has assured the participation of its federal states 
and counties in management and control of the resources that will be applied on school food 
service. However, one can perceive the bureaucratization of some procedures, especially 
when they're related to small farmers activities. There's a major difficulty of registration in 
some government programs due to this intense bureaucracy. Taking this into account, this 
research aims to analyze the National School Food Program from the perspective of 
strengthening and development of family farmers and their communities, as also from the 
perspective of food and nutrition security. There were interviewed the main representatives 
from public entities directly involved with family farmer activities in Quixadá and also the 
school meal manager and the responsible cook from a local school unity.  It has been chosen 
the Case Study Method as methodogical procedure, based on Nisbett and Watt (1978), 
defining it in an eclectic way, including, for its essence, the observation, interviews, 
photographs, recordings, data analysis and field note. This work also intends to identify - 
before the universe of family farming productions in counties - some food products that can 
be add in school food service menu; to show ways of including family farming as PNAE 
suppliers, as well as to discuss the concept of Food and Nutrition Security and Human Right 
to Adequate Food in the backlands of Ceará. The main representatives from entities directly 
involved with the PNAE were interviewed. It's been applied as theoretical basis knowledge 
related to Food and Nutrition Security, Human Right to Adequate Food and Family Farming. 
With this study, one may conclude National School Food Program has been building up the 
local family farming by promoting a safe extra income to these farmer families. However, one 
cannot deny all the difficulties faced daily by those who are directly and indirectly 
participating in this program. 

 
Keywords: National School Food Program. Food and Nutrition Security. School Nutrition. 
Family Farming. Cearense Backlands 
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INTRODUÇÃO 
 

 A alimentação desempenha um papel significativo durante todo o ciclo de vida 

dos indivíduos. Entre as diferentes fases da vida, pode-se destacar a escolarização, que se 

distingue de outras etapas pelo fato de a criança evoluir para adolescência e, nesta fase, 

apresentar um metabolismo muito mais acelerado, comparado ao do adulto. (PHILIPPI, 

2000). 

Destinado a crianças, nessa fase, foi criada a política de alimentação escolar, 

criada em 1953, como política compensatória da baixa ingestão de nutrientes pelos escolares, 

conforme afirma Coimbra et al(1982, p.685). Porém, hoje ela se caracteriza através da 

garantia universal do direito humano à alimentação, sendo uma das mais antigas e sólidas do 

mundo. 

A alimentação escolar assume um papel muito importante no cotidiano escolar das 

crianças de todas as séries e creches, sendo contínua e obrigatória, devendo ser adequada em 

termos de quantidade e qualidade, respeitando, ainda, a cultura alimentar local, indo, assim, 

ao encontro doa anseios dos escolares. Apesar da política social de alimentação escolar não 

ter como intuito eliminar a desnutrição infantil no Brasil, buscando suprir apenas parte das 

necessidades diárias das crianças, é importante pelo fato de apresentar acesso a alimentos 

necessários ao crescimento e ao aprendizado dos escolares. Contudo, a alimentação escolar 

possui também sua dimensão cultural. 

De acordo com Maciel (2001, p. 49): 

 

Na alimentação humana, natureza e cultura se encontram, pois se comer é uma 
necessidade vital, o quê, quando e com quem comer são aspectos que fazem parte de 
um sistema que implica atribuição de significados ao ato alimentar. Como um 
fenômeno social, a alimentação não se restringe a ser uma resposta ao imperativo 
da sobrevivência, ao ‘comer para viver’, pois se os homens necessitam sobreviver (e, 
para isso, alimentar-se), eles sobrevivem de maneira particular, culturalmente forjada 
e culturalmente marcada. Ou seja, os homens criam ‘maneiras de viver’ diferentes, o 
que resulta em uma grande diversidade cultural. [grifo nosso] 

 

Logo, o ato de comer é muito mais que um processo de sobrevivência, de “matar a 

fome”; trata-se de um fenômeno complexo que traz consigo inúmeros significados em 

diferentes contextos regionais, sociais, políticos e econômicos. Segundo Lévi-Strauss (1991, 

p. 12), a alimentação se fundamenta em traços culturais, o que possibilita a reflexão do ato 
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alimentar como um sistema simbólico, ou seja, uma ação que vai além dos benefícios 

biológicos, podendo ser tratado como um processo social. 

Esse traço cultural (ato alimentar como um sistema simbólico, um processo 

social) que enriquece o cenário alimentar do Brasil, devido às peculiaridades de alimentos e 

de alimentação em cada região. Nesse sentido, tem havido no Sertão Central Cearense, espaço 

onde se realizou esta pesquisa, uma descontinuidade na produção de alguns gêneros 

alimentícios produzidos em regime de agricultura familiar, em detrimento do modelo 

agroexportador que está imperando nos dias de hoje, por meio da produção em larga escala, 

visando, principalmente, à exportação, logo favorecendo o grande produtor e trazendo mais 

insegurança financeira e alimentar ao pequeno produtor. Há estratégias para transformar esse 

cenário para o agricultor familiar que planta, normalmente, para subsistência e vende o 

excedente; uma delas seria a transposição desses alimentos para a alimentação escolar. 

Quando se fala em alimentação escolar, deve-se pensar em um alimento rico e 

diversificado, natural, produzido sempre que possível pelos produtores locais, dessa maneira 

não desrespeitando o processo de cultura alimentar local. Porém essa não é a realidade na 

maioria das regiões do Brasil (IBGE, 2009). 

A alimentação está inserida na Constituição Federal Brasileira como um direito 

humano, logo inalienável. Direitos humanos são aqueles que os seres humanos possuem, 

única e exclusivamente, por serem parte da espécie humana. Independe de legislação ou 

decisão do Estado ou de nossa própria escolha e relaciona-se à garantia da dignidade humana, 

sendo requisito essencial, dentre outros, para que um ser humano possa acreditar que a vida 

vale a pena ser vivida (DHNET, 2008; LEÃO; RECINE, 2011). 

Os direitos humanos foram pactuados como inerentes a toda pessoa humana por 

meio de um longo processo de lutas e conflitos entre grupos, especialmente entre aqueles 

detentores do poder e as maiorias sem poder algum. Portanto, tudo o que se refere à promoção 

de direitos humanos está relacionado ao estabelecimento de limites e de regras para o 

exercício do poder, seja ele público, privado, econômico, político ou mesmo religioso 

(BOBBIO, 2004; TRINDADE, 2000; VALENTE, 2002a). 

As normas internacionais reconhecem o direito de todos à alimentação adequada e 

o direito fundamental de toda pessoa a estar livre da fome como requisitos para a realização 

de outros direitos humanos. A expressão Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA 

tem sua origem no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - 
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PIDESC, realizado em 1966, e foi conceituado em 2002, pelo então relator especial das 

Nações Unidas para o Direito à Alimentação, Jean Ziegler, com o seguinte texto: 

 
O Direito à Alimentação Adequada é um Direito Humano inerente a todas as pessoas 
de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de 
aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade 
adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo e que 
garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, 
individual e coletiva. (DÜRR, 2005, p.22) 

 
 

O DHAA começa pela luta contra a fome, porém, caso se limite a isso, esse 

direito não estará sendo plenamente realizado. Na realidade, o DHAA não deve – e não pode 

– ser interpretado em um sentido estrito ou restritivo; ou seja, que o condiciona ou considera 

como “recomendações mínimas de energia ou nutrientes”. Da mesma forma, não se pode 

restringir o campo de ação da Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, conceito criado após 

a 1a Guerra Mundial. Nesse período, os governos das grandes potências perceberam que um 

país poderia dominar outro, se tivesse o controle sobre seu fornecimento de alimentos. Esta 

era uma arma poderosa, principalmente se aplicada por uma potência sobre um país mais 

fraco no plano militar e, também, incapaz de produzir suficientemente seus alimentos. 

Conforme Maluf et al (1996, p.71), o objetivo da segurança alimentar implicaria 

combinar (a) ações assistenciais-compensatórias frente a questões emergenciais como a fome, 

com políticas de caráter estruturante, visando assegurar (b) o acesso aos alimentos, sem 

comprometer parcela substancial da renda familiar; (c) a disponibilidade de alimentos de 

qualidade, originados de formas produtivas eficientes, porém não excludentes e sustentáveis, 

e (d) divulgação de informações ao consumidor sobre práticas alimentares saudáveis e 

possíveis riscos à saúde mediados pelo alimento. 

O conceito de SAN é um conceito em construção. Relacioná-lo com as 

necessidades de determinado espaço, como, por exemplo, da escola, é um desafio, sobretudo 

pela visão que predomina: tratar a segurança alimentar como uma insuficiente disponibilidade 

de alimentos. Entretanto, esse cenário foi sendo alterado e, no Brasil, há pelo menos 20 anos, 

discute-se essa política e, hoje, entende-se que o alimento deve ser disponível não apenas em 

quantidade, mas em qualidade e de forma permanente. (VALENTE, 2002b) 

Somente dessa maneira teremos uma alimentação escolar que cumpra com seus 

objetivos, que são: 
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Suprir parcialmente as necessidades nutricionais [sic] dos alunos beneficiários do 
PNAE, adequação dos cardápios aos hábitos alimentares regionais; melhorar a 
capacidade de aprendizagem dos alunos; evitar a evasão e a repetência escolar; 
formar bons hábitos alimentares – educação alimentar; pontualidade no 
fornecimento da merenda; economia com transporte de gêneros alimentícios e 
revitalização da economia dos municípios, sobretudo os de pequeno e médio porte.” 
(MEC, 1993, p. 6) (MEC, 1998, p. 4) [grifo nosso] 

 

Nesse sentido, de potencializar a alimentação escolar como uma política 

promissora na aprendizagem do aluno na escola, é criado o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, em 1955, com o objetivo de contribuir em no mínimo 20% das 

necessidades nutricionais, de acordo com a faixa etária, durante o período de permanência do 

aluno na escola, sendo o mais amplo programa federal sobre alimentação escolar. Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, foi assegurado o direito à alimentação escolar 

a todos os alunos do ensino fundamental, como programa suplementar à política educacional. 

O programa é amparado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

Desde seu nascimento, o PNAE passou por diversas adaptações ao longe do tempo para ir ao 

encontro das necessidades locais de cada Estado e município. (PEIXINHO, 2009) 

Em 1993, inicia-se o processo de descentralização dos recursos financeiros 

destinados ao PNAE para os estados e municípios, com o intuito de aperfeiçoar o 

desempenho; introduzir mudanças na sistemática de compras; implantar a produção 

alternativa de alimentos, e utilizar produtos básicos in natura e semielaborados da localidade, 

o que permitiu melhorar a aceitabilidade das refeições e diversificar os cardápios (ABREU, 

1996). Nesse sentido, no contexto da promoção da alimentação saudável, a Portaria 

Interministerial nº. 1010/2006 destaca os seguintes eixos prioritários vinculados ao PNAE 

com intuito de promoção da alimentação escolar: ações de educação alimentar e nutricional; 

estímulo à produção de hortas escolares; estímulo à implantação de boas práticas de 

manipulação de alimentos; restrição ao comércio e à promoção comercial de alimentos e 

preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans., açúcar livre e sal; e 

incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras e monitoramento da situação nutricional 

dos escolares (BRASIL, 2007). 

Há três modalidades de gestão do PNAE a partir da descentralização: a 

estadualização, a municipalização e a escolarização. Na estadualização, o FNDE repassa os 

recursos financeiros para as secretarias estaduais de educação, que adquirem os gêneros 

alimentícios e os distribuem para as escolas pertencentes à rede estadual. A segunda 

modalidade de descentralização pode se desdobrar em duas práticas: o município pode gerir a 
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merenda somente na sua própria rede de ensino ou, mediante convênio com o estado, atender 

às escolas pertencentes à rede estadual de ensino que se localizam na sua área de jurisdição. 

Por fim, a merenda pode ser escolarizada, isto é, as escolas tanto municipais quanto estaduais 

recebem os recursos financeiros, diretamente do FNDE e compram e preparam sua própria 

merenda. 

A lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que regulamentou a descentralização da 

merenda, determina os seguintes termos e condições: o emprego de alimentação saudável e 

adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as 

tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com 

a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica; a 

inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que 

perpassa o currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento 

de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Prescreve 

ainda que toda pessoa tem autonomia para denunciar ao órgão competente qualquer 

irregularidade verificada na aplicação dos recursos destinados ao PNAE. Isto está inscrito em 

lei. Essa lei tem sido regulamentada e alterada por meio de medidas provisórias.(BRASIL, 

2009a) 

Dentre as dificuldades de operacionalização descentralizada do PNAE, estão: a 

imposição de uma gama de exigências burocráticas, sobretudo no que diz respeito ao 

cumprimento da Lei das Licitações; práticas políticas marcadas pelo poder absoluto dos 

administradores locais; o centralismo das ações dos governos municipais; o clientelismo 

(BEZERRA, 1996, 2006); carência de medidas de capacitação de pessoal, nos municípios e 

nas escolas, para o exercício de gestão da merenda, dentre elas as tomadas de preços, as 

compras e a prestação de contas (DRAIBE, 1999;PINHEIRO, 2001). Acrescente-se a 

impossibilidade do Tribunal de Contas da União fiscalizar as ações da merenda escolar em 

todo o país 

Atualmente, o programa conta com uma ampla base legal que o regulamenta, 

tendo ainda como diretrizes: emprego da alimentação saudável e adequada; educação 

alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem; universalidade do atendimento 

aos alunos matriculados na rede pública de educação básica; participação da comunidade no 

controle social; apoio ao desenvolvimento sustentável; direito a alimentação escolar, visando 

garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos (BRASIL, 2009a). 
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Presente na totalidade das escolas públicas do Brasil, fazendo jus ao princípio da 

universalidade, o PNAE é um serviço que poderia ser estrategicamente pensado para a 

consolidação de hábitos alimentares saudáveis, bem como pela possibilidade de incorporar 

alimentos seguros e descontinuados de muitas regiões do país, resgatando traços culturais e 

promovendo uma melhor qualidade de vida através de uma maior renda, principalmente para 

os pequenos produtores rurais, por meio de uma nova racionalidade e uso sustentável dos 

recursos naturais locais.  

Partindo do pressuposto de que o PNAE pode ser utilizado como instrumento de 

promoção de segurança alimentar e nutricional, à medida que favoreça a inserção social dos 

pequenos produtores rurais, esse estudo tem como pergunta de partida: Qual o potencial de 

contribuição da política de alimentação escolar para o desenvolvimento e fortalecimento da 

agricultura familiar no município de Quixadá?  

Essa pergunta surgiu no contato com a literatura sobre os temas que envolvem a 

pesquisa, principalmente com o objeto de estudo: o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE e seu desenvolvimento enquanto política no Sertão Central. Ante, então, esse 

apoio teórico, desenvolve-se a temática desta investigação. A partir da graduação em 

Educação Física – UFC, sempre se permeou a questão da saúde por uma visão mais humana e 

educativa, jamais somente pelo aspecto técnico, higiênico, notadamente pelo curso estar na 

grade de humanas e não na saúde, como na maioria das universidades públicas do País. Logo 

entendeu-se que relacionar saúde com educação é um horizonte possível e enriquecedor. 

A partir dessa vivência, buscou-se o mestrado em Educação Brasileira pela 

necessidade de articular saberes em saúde com educação continuada, sobretudo através de um 

currículo não rígido, mas amplo, onde se materializa a prática pedagógica e as formas de viver 

e pensar o mundo. 

Teve-se contato inicial com o Sertão Central por motivo de trabalho que não dizia 

respeito ao mestrado, mas a outras atividades profissionais. Esse fato contribuiu para a 

inserção da pesquisa nessa região, mas o fator preponderante foi o ingresso no grupo de 

pesquisa Alimentação Gostos e Saberes – AGOSTOS e  a participação na pesquisa Alimentos 

Tradicionais do Nordeste – ALINE, onde se realizou um mapeamento da produção alimentar 

regional do Ceará e de parte do Piauí, através da identificação e descrição dos alimentos 

tradicionais de cada localidade; o Sertão Central emergiu como um campo fértil de pesquisa, 

devido a suaproblemática social eeconômica, e sua complexidade climática. 
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Face ao exposto, objetivou-se, nesta pesquisa, analisar o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar na perspectiva de fortalecimento e de desenvolvimento da agricultura 

familiar e comunitária e de Segurança Alimentar e Nutricional, além de identificar, no 

universo da produção agrícola familiar do município, os alimentos que podem integrar os 

cardápios da alimentação escolar; explicitar formas de inclusão dos pequenos produtores 

rurais como fornecedores do PNAE local, partindo da identificação dos entraves políticos e 

burocráticos que os têm impossibilitado de vender seus produtos ao PNAE e, por fim, discutir 

a implementação de políticas municipais de SAN no Sertão Cearense, considerando os índices 

de pobreza de parte considerável da população do município, assim como discutir medidas 

que favoreçam a promoção do DHAA. 

Para alcançar os objetivos deste estudo, optou-se por um estudo de caso. 

Consoante Nisbett e Watt (1978), no estudo de caso, o principal enfoque é uma investigação 

sistemática de uma instância específica. Essa instância, segundo eles, pode ser um evento, 

uma pessoa, um grupo, uma escola, uma instituição, um programa. Dentro das características 

que norteiam o estudo de caso, buscou-se, principalmente, a “interpretação em contexto”, haja 

vista a necessidade de analisar o objeto a partir da realidade em que se insere, situando, assim, 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar na realidade do lócus onde se encontra na 

pesquisa: o Sertão Central. 

Analisaram-se situações específicas e gerais e apontaram-se homologias que 

possam balizar, em outros espaços, práticas de inserção da produção agrícola local na 

sistemática de fornecimento de alimentos para as políticas de alimentação e nutrição, 

notadamente, a alimentação escolar, uma vez que tal política já se encontra sedimentada e 

universalizada. 

Como local da pesquisa teve-se como referência a região do Sertão Central do 

Ceará, especificamente o município de Quixadá, bem como a região do sertão de Canindé. 

Contudo, eixo principal do trabalho tratou-se do município de Quixadá, devido o Programa 

Nacional de Alimentação estar melhor posicionado na região em detrimento de Canindé e, 

principalmente, pelo avanço do Programa do Biodiesel no município de Quixadá, alémdo 

maior conhecimento do pesquisador nesta área, em detrimento daquela. 

Para alcançar os objetivos do estudo, a investigação se constituiu das seguintes 

fases: 1) aprofundamento do referencial teórico; 2) seleção dos sujeitos da pesquisa; 3) 

seleção de dados documentais e publicações oficiais a partir do levantamento documental; 



22 
 

4)aplicação de entrevistas; 5) organização e análise do material coletado; 6) construção do 

relatório da pesquisa.  

A coleta de dados aconteceu no segundo semestre de 2011, através da seleção dos 

sujeitos colaboradores da pesquisa nos órgãos públicos vinculados direta e indiretamente com 

a agricultura familiar, além do gestor da merenda da escola municipal Manuel Danteia, 

localizada no bairro Campo Novo, em Quixadá – Ceará. Também foram selecionados dez 

produtores em regime de agricultura familiar, sendo metade deles entrevistados em suas 

propriedades e o restante nas proximidades dos órgãos públicos que tratam da agricultura 

familiar.Nessas entrevistas, além das informações sobre os pequenos produtores rurais, 

procurou-se explicitar a avaliação desses segmentos sociais acerca da situação da agricultura 

no município e de possíveis ações relacionadas à segurança alimentar. 

Foram tomados como fontes de informações os levantamentos elaborados pelas 

seguintes instituições: Instituto de Planejamento do Ceará - IPLANCE, Instituto Brasileiro de 

Geografia e de Estatística - IBGE, Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Rural do Município de Quixadá - SAFDR, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do 

Estado do Ceará - FETRAECE e Secretária de Desenvolvimento Agrário - SDA.  

O texto se divide em quatro partes. O primeiro capítulo descreve o cenário da 

pesquisa, referindo-se à caracterização dos municípios de Quixadá e Canindé, onde se 

pormenorizou a situação socioeconômica da população, a produção agrícola dos municípios e 

o panorama nacional, com o intuito de melhor compreender a realidade local, a partir de uma 

visão macro. O segundo capítulo traz os entraves burocráticos para os agricultores, com o 

intuito de se alinharem nas políticas do PNAE,por meio da coleta de dados na forma de 

entrevistas abertas, haja vista a possibilidade de serem realizadas possíveis adaptações. Foram 

entrevistados nessa etapa: representante da agricultura familiar, representante do sindicato dos 

trabalhadores rurais, diretores de cooperativas de produtores e pequenos produtores rurais, 

presidentes de cooperativas, assim como o gestor da merenda e o secretário responsável pelo 

município. Essa fase se constituiu pela análise contextual e conceitual dos dados que foram 

levantados, tendo como suporte a fundamentação teórica sobre o tema, notadamente a Lei das 

Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei 8.666, de 21 de junho de 1993), com o 

objetivo de buscar os significados e desafios do Programa Nacional de Alimentação na vida 

dos agricultores em regime de agricultura familiar, e outros desdobramentos(BRASIL, 1993). 

O terceiro apresenta alguns alimentos derivados do leite, a partir de preparações feitas pela 

família dos produtores rurais, bem como seu potencial econômico na região. O quarto capítulo 
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destaca o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN e Direito Humano à 

Alimentação Adequada - DHAA. Nesse, último esboça-se uma reflexão a respeito da 

realidade econômica e alimentar da região do Sertão Central, especificamente os municípios 

de Quixadá e Canindé. Levantou-se a discussão de como potencializar a segurança alimentar 

nos respectivos municípios. Por fim, no capítulo cinco, seguem-se as considerações finais e os 

principais achados da pesquisa. 
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1   SERTÃO CENTRAL CEARENSE:Quixadá e Canindé em foco 
 

O lugar ocupado pelo Sertão – com suas paisagens, seus costumes  e  tradições, as 

formas de organização social e produção econômica familiar ou não – é indicador da 

importância desse espaço. O fato é que o Sertão, elemento estéril, terrível, até mesmo sinistro, 

não tanto por ser a morada do selvagem, mas por ser seu habitat natural (SMITH, 1988, 

p.37), não é mais tomado somente nessa perspectiva; consideravam-se essas pessoas como 

obstáculos a serem vencidos na marcha do progresso e da civilização (o.p cit, p.37). O Sertão 

é locus habitacional de reprodução social, principalmente camponesa. 

 

1.1 Terra dos Monólitos:caracterização de Quixadá 

 

A maior parte do território de Quixadá faz parte das depressões sertanejas, 

notabilizando-se, sobretudo, pela geografia rica em monólitos (formações rochosas isoladasna 

paisagem) que domina boa parte da região. Para Alencar (2005, p.215), [...] em termos de 

unidades geoambientais, a depressão sertaneja se caracteriza por vastas áreas de aplainamento 

com altimetrias que variam entre 100 e 400m, com rampas de pequenos declives orientadas 

para a costa e para o fundo dos vales sertanejos.  As depressões ocupam cerca de 2/3 do 

território cearense, representando a superfície de piso regional.  

O clima na região é o semiárido. Conforme Mendes (1995, p.3), considera-se 

como região semiárida aquela que possibilita o desenvolvimento de uma cobertura vegetal 

mais ou menos contínua, como a caatinga, sendo que não permite o cultivo de plantas anuais, 

como o milho, de maneira regular e com boa produtividade, em virtude da baixa pluviosidade 

e da má distribuição das chuvas, necessitando de processos de irrigação para assegurar um 

“completo” desenvolvimento das culturas anuais. Para Mendes (1995, p.3), na prática, diz-se 

que uma área é semiárida quando chove abaixo de 800 mm por ano, ocorre seca, tem 

caatinga e solos pobres em matéria orgânica, com tendência a salinização, e rios 

intermitentes.O município de Quixadá ainda possui dois grandes reservatórios de água: os 

açudes de Pedra Branca e Cedro, localizados no leito do rio Sitia.  

O açude Cedro está situado no rio Sitiá, cobrindo uma área de 224km(quadrados), 

tendo sido construído  no início da década de 1880. Hoje está sob a supervisão do 
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Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNCOS, órgão federal que substituiu a 

antiga Comissão de Açudes e Irrigação. 

Segundo Paiva (1982), a construção de açudes de maior porte no Nordeste 

brasileiro se iniciou na época do Segundo Império, sendo o primeiro grande açude, 

justamente, o Cedro. Durante o seu projeto e construção ocorreram fatos que valem ser 

ressaltados, conforme cita (MACÊDO, 1977, p.132); trata-se das secas  dos anos de 1888/89, 

1891, 1898, 1900 e 1902, o que tornou o açude uma obra considerada de emergência e que 

hoje exerce uma importância significativa para a região.  

Entre outros motivos, Monteiro (1995, p.3) relata que o objetivo principal na 

construção do açude era transformar o espaço castigado pelas secas em um local próspero e 

moderno, sobressaindo-se pelo avançado do progresso. Vale ressaltar, ainda, a finalidade da 

construção da barragem como forma de irrigação e desenvolvimento da cultura de vazantes, a 

piscicultura e o abastecimento de água da cidade de Quixadá (ARAÚJO, 1990). 

Araújo (2003, p. 48) informa que 

 

a maior atividade agrícola da região foi durante muito tempo a cotonicultura, que 
provocou desmatamento de extensas áreas. Porém, nas últimas décadas essa cultura 
entrou em decadência. A pecuária bovina também contribuiu para modificar muito a 
paisagem junto com a criação de outras espécies, devido à lotação excessiva das 
pastagens e à compactação do solo devido ao pisoteio excessivo. As áreas de cultivo 
atualmente limitam-se quase que à agricultura de subsistência de milho e feijão. 

 

 

Hoje, o açude Cedro está em uma situação delicada, principalmente devido à 

intensa seca que passa a região há meses, e também pela falta de preservação do local, o 

assoreamento, etc. 

Quixadá possui 13 distritos: São Francisco da Califórnia, Cipó dos Anjos, 

Custódio, Daniel de Queiroz, Dom Maurício, Juá, Juatama, São Bernardo, São João dos 

Queiroz, Tapuiará, Riacho Verde, Várzea da Onça e Quixadá (sede), conforme se pode 

observar no mapa abaixo. 
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Fig. 1 – Mapa do município de Quixadá 

Fonte: Perfil Básico Municipal – IPECE (2007) 
 

Sua população é predominantemente urbana (segundo o censo 2000 do IBGE, a 

taxa de urbanização era de 67,3%) e feminina (50,3% do total). Quixadá pode ser considerado 

um município de porte médio, em função da sua população de 80.447 habitantes (dados de 

2009), o que representa 0,93% da população do Estado. Seu crescimento demográfico anual é 

de 0,5% (2006-2007). Quando a população atual é confrontada com os dados dos censos de 

1970 (98.509 habitantes) e de 1991 (72.292 habitantes) e das estimativas para 1996 (64.442 

habitantes), observa-se o declínio da população, decorrente do desmembramento dos distritos 

de Banabuiú e Ibaretama, em 1988, e de Choró, em 1993. (IBGE, 2010a) 

A cidade, anteriormente habitada pelas tribos Kanindé, Jenipapo e Tapuias, teve 

sua primeira ocupação efetiva em 1705, quando Manoel Gomes de Oliveira, André Moreira 

de Barros e outros desbravadores, descendo as margens do rio Jaguaribe e de seus afluentes, 

Banabuiú e Sitiá, conseguiram se instalar na região, subjugando a população  indígena. A 

chegada desses pioneiros se deu, principalmente, devido ao avanço da pecuária de corte e 

leiteira no interior do estado, promovendo uma atividade que perdura até a atualidade, sendo a 

segunda maior fonte de renda para a região. (IBGE, 2010b) 

Localizada a 167 km de Fortaleza, Quixadá - como também é conhecida a cidade 

de Terra dos Monólitos - teve como marco para seu início de povoamento os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banabui%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibaretama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%B3
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empreendimentos realizados por José de Barros Freitas, que, em 1755, construiu casas de 

morada, capela e curral, que formaram as bases do atual município Quixadá.  

Atualmente, Quixadá conta, em termos de educação, com 74 escolas de ensino 

fundamental e 9 escolas do ensino médio, somando 19.167 alunos matriculados nessas 

instituições. A cidade possui quatro instituições de ensino superior e uma de ensino 

tecnológico. São elas: Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (unidade 

acadêmica da Universidade de Estadual do Ceará); Faculdade Católica Rainha do Sertão; 

Campus da Universidade Federal do Ceará; Universidade Estadual Vale do Acaraú; Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. (IPECE, 2009a) 

Em termos de saúde pública, Quixadá apresenta em torno de trinta unidades de 

saúde, sendo uma estadual. A rede de saúde pública conta com poucas unidades, o que acaba 

por trazer vários incômodos à população, que, muitas vezes, precisa vir à capital para um 

atendimento especializado. A população rural é a que mais sofre com essa fraca rede de 

atendimento em saúde. Com o tempo, as famílias foram desenvolvendo uma rica cultura de 

ervas medicinais, a fim de ser um meio, ainda que paliativo, de tratar problemas simples na 

saúde das pessoas, tais como: alergias e resfriados; mas também, com base nessa filosofia, há 

ervas para outras doenças como, por exemplo, boldo, capim-santo, cidreira, aroeira, babosa, 

etc. Plantas cultivadas localmente. 

A economia de Quixadá depende, principalmente, do setor 

terciário (comércio e serviços),\ que é responsável por mais de 70% do PIB municipal, além 

de ocupar, aproximadamente, 59% da população economicamente ativa (deste montante, 51% 

são trabalhadores autônomos do chamado setor informal). O comércio do município está 

concentrado no Centro da cidade, recebendo semanalmente centenas de moradores das áreas 

rurais e de municípios vizinhos como Choró, Banabuiú, Ibicuitinga e Ibaretama. (IPECE, 

2011). Segundo dados do último censo do IBGE, realizado em 2007, o município obteve uma 

considerável evolução no seu Produto Interno Bruto - PIB. Isso representa um crescimento 

bastante favorável para a região, contribuindo para diminuir os níveis de pobreza em que, 

infelizmente, ainda vive uma gama razoável da população quixadaense. Esse 

desenvolvimento da economia tem afetado vários setores na região, incluindo a agricultura. 

Em termos econômicos, segundo o último levantamento do IBGE, o município 

apresenta um PIB igual a 358.814,416 mil reais, sendo 43.480 mil reais providos pelo setor 

industrial e o restante pelo comércio e pelos serviços (IPECE, 2011), e 46.708 mil reais 

decorrentes de atividades primárias. Segundo Duarte (2008, p.173), todos os distritos que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banabui%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicuitinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibaretama
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compõem Quixadá têm como principal fonte de renda a agricultura de subsistência, com 

plantações de milho, feijão e algodão (em menor escala).O autor ressalta, ainda, como 

potencialidades locais para região de Quixadá, atividades dos setores primário e terciário, 

incluindo o de serviços, sendo elas: apicultura, avicultura, comércio, pecuária leiteira e de 

corte, bovinocultura, ovino caprinocultura, algodão agroecológico, agricultura familiar 

(milho, feijão, oleaginosas), turismo, além de ensino superior e técnico. 

A agricultura na região vem se diversificando e evoluindo rapidamente, sobretudo 

para os grandes produtores, que obtém os melhores recursos e financiamentos em suas 

produções e, assim, conseguem obter um lucro mais satisfatório com uma margem de 

segurança bem larga. Esse quadro não é proporcional para os pequenos produtores, 

normalmente produzindo em regime de agricultura familiar, com todas as suas dificuldades e 

cautelas; afinal, em grande parte dos casos, se tem plantado para subsistência e, caso sobre um 

excedente, este sim será vendido. Ou seja, vários agricultores dependem essencialmente do 

que plantam para o sustento de suas famílias. 

Considerando esse cenário, é notório pensar em ações que garantam a produção 

continuada no campo da agricultura.Sabe-se que o clima, muitas vezes, dificulta o 

desenvolvimento integral de determinadas culturas, por isso as ações do governo devem ter 

como foco a produção não dependente de chuvas e outros fatores externos. É necessário aliar 

conhecimentos agrícolas com novas tecnologias que permitam uma produção segura, saudável 

e contínua – porém, sem deixar de lado o pequeno produtor rural, que, normalmente, não tem 

subsídios para incrementar  na sua propriedade novas máquinas ou tecnologias superiores. 

Atualmente, em Quixadá, tem-se conseguido produzir muito cheiro verde, tomate, 

feijão, milho, pimentão, batata doce e macaxeira. Outros gêneros também são obtidos, porém 

em menor escala. Junto com esses alimentos, a produção de ovos e de leite, a partir de ovinos, 

vem crescendo bastante. A produção da região é bem rica e diversificada. Esses alimentos 

podem contribuir para garantir mais segurança alimentar e nutricional para a população, desde 

que bem utilizados e com os devidos incentivos do governo, pois a produção deve ser 

continuada e com riscos mínimos. 

O que se percebe é que muitos agricultores estão descontinuando algumas culturas 

em detrimento da mamona, para ser utilizada pela usina de biodiesel. Isso acontece pelo fato 

da usina da região estar garantindo a compra de toda a produção. Dessa forma, mesmo 

ganhando, muitas vezes, menos do que se ganharia nas mesmas condições de tempo, a 

produção da mamona, em relação a alguns alimentos, para o agricultor, em certos 
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momentos,acaba sendo mais vantajoso, já que a garantia de receber o pagamento pelo que foi 

produzido é certa. 

A política de compra total da produção da mamona vista superficialmente pode 

ser encarada de maneira positiva; afinal, traz um mínimo de segurança para os produtores, que 

não precisam depender de atravessadores para a venda ou mesmo não precisam estocar os 

alimentos em períodos de pouca venda. O fato é que essa situação vem causando uma 

diminuição de alguns produtos considerados tradicionais na região, e que a longo prazo pode 

representar uma total escassez. Isso é preocupante, considerando não só o cenário econômico 

do local, mas de outras regiões, já que muito do que é produzido no munícipio é distribuído 

para outros centros urbanos. 

Fortalecer as raízes de alguns produtos que estão sendo descontinuados é uma 

necessidade. Os solos estão sendo mais desgastados, pois o rodízio está sendo aplicado de 

maneira inadequada, justamente pelo fato de se conseguir aumentar a renda da família 

produzindo-se mais; porém, a longo prazo, essa prática pode comprometer toda a economia 

local, já que os solos vão empobrecendo em ritmo acelerado. Ações devem ser pensadas em 

conjunto; população e governo devem caminhar no mesmo sentido, para dar subsídio 

verdadeiramente adequado aos que mais precisam. Por fim, deve-se, também, refletir sobre o 

papel que a cultura alimentar de vários produtos da região tem na vida social da população, 

não somente como gêneros alimentares, mas como produtos que refletem parte da cultura 

local ao longo do tempo. 

Quixadá, diferentemente das metrópoles atuais, policêntricas, apresenta-se 

monocêntrica, com um centro bem definido. Pode-se dizer que toda a cidade pode ser 

percorrida a pé, além de reunir tempos diferentes da reprodução da vida no recorte do sertão 

cearense, com suas praças, monumentalidade das igrejas, o “vai-e-vem” das pessoas e animais 

misturados num lugar comum, as feiras livres, residências ainda em tons antigos, a chegada 

diária de visitantes etc. Quixadá também vem se destacando no turismo.  principalmente o 

religioso. Lá se localiza o Santuário de Nossa Senhora Rainha do Sertão, que recebe fiéis e 

curiosos durante todo o ano. Dentre outras opções turísticas, há um forte apelo para os 

esportes radicais, como rapel, tirolesa, escalada de aventura e trilhas; isso fortalece a dinâmica 

da região e propicia um contato mais próximo do visitante com as potencialidades da 

natureza. 
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Em termos de imóveis, dados da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

de Quixadá permitem compreender, quantificar e classificar os imóveis de acordo com seu 

uso. Pereira (2010, p. 4) sistematiza essa informação confirmando que  

 

 
De acordo com o banco de dados (CADASTRO TÉCNICO  
MULTIFINALITÁRIO) existem aproximadamente 3587 imóveis cadastrados no 
polígono do centro, destes 1630 são residenciais, 756 são comerciais, 95 residenciais 
horizontais com comércio, 615 residenciais verticais com comércio e 491 imóveis 
destinados a prestação de serviços. Neste cenário um aspecto pode ser considerado 
positivo. Conforme dados do IBGE (2007) o bairro Centro com 5652 habitantes é o 
terceiro mais populoso. Em tempos de decadência dos centros históricos das grandes 
cidades (monofuncionais e sem habitantes), a função residencial predomina na 
centralidade. Desta forma, o crescente número de imóveis redefinidos para fins 
terciários deve ser alvo de discussão no processo de elaboração e revisão das leis 
urbanísticas municipais. É quase unanimidade a identificação do centro por seu 
adensamento de empreendimentos comerciais e de serviço. 
 
 
 

Uma importante atividade para o comércio municipal é a realização de feiras que 

ocorrem em dias específicos. Às quintas-feiras, ocorre a feira de animais no Parque de 

Exposição no bairro do Campo Novo; às sextas-feiras, de frutas nas proximidades do 

Terminal Rodoviário e, diariamente, de frutas e utilidades domésticas, na rua Dr. Eudásio 

Barroso, nas proximidades da Câmara Municipal. Outra importante feira é a da Agricultura 

Familiar, localizada no Mercadão Municipal. Lá são comercializadas, principalmente, a 

batata, o feijão, o milho, a mandioca e inúmeras hortaliças. 

O setor industrial de Quixadá caracteriza-se, essencialmente, pela fabricação de 

calçados de couro e de borracha e pela produção de biodiesel a partir de oleaginosas, como as 

sementes de mamona. Nos últimos anos, muitas atenções têm se voltado para as 

potencialidades da região, tanto no cultivo de espécies não endêmicas, como para os bons 

rendimentos obtidos na produção de biodiesel local, principalmente com a instalação de uma 

usina da Petrobrás na região. Entretanto, o setor primário de Quixadá não se restringe apenas 

a esses cultivos, tendo a pecuária forte presença na caracterização das produções locais. 

Também se destacam culturas de certos produtos produzidos pelas famílias da região que, em 

parceria com programas da prefeitura, movimentam contingentes significativos de pessoas 

para o comércio local. (IPECE, 2009 b) 

 

1.2 Santuário de São Francisco das Chagas:características deCanindé 



31 
 

"Kanindés", é palavra indígena que designava uma tribo de índios que, 

primitivamente, ocupam as margens dos rios Banabuiú e Quixeramobim. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2 - Localização de Canindé no mapa do Ceará 
Fonte: Wikipédia 
 

Etimologicamente, existem três versões para o nome, são eles: "teu seio", "tua 

cama" e "teu manto". (BRASIL, 2012d) 

 

1.3 Histórico e dados gerais do município 

 

São Francisco das Chagas de Canindé, assim era chamado, até o ano de 1914, o 

atual município de Canindé (código do município segundo IBGE: 230280), localizado na 

mesorregião do Norte Cearense, a 117 km da capital Fortaleza. Caracterizado pelo clima 

semiárido, com precipitação pluviométrica média anual de 756 mm, Canindé se mostra, antes 

de qualquer especulação, como uma cidade de profunda inclinação religiosa. Prova deste fato 

é a origem do seu nome, que, outrora, fora uma homenagem ao santo padroeiro do local, São 

Francisco das Chagas, posteriormente tendo seu nome alterado em definitivamente.(IPECE, 

2009a) 

A cidade de Canindé tem como marco histórico, em sua história, a instauração de 

uma capela em homenagem a São Francisco das Chagas, por volta do ano de 1775. As obras 

de construção de capela foram empreitadas do português Francisco Xavier de Medeiros - 

homem acostumado à vida de árdua labuta no campo - o qual sentou moradia às margens do 

rio Canindé, sendo hoje reconhecido como o fundador do povoado. 
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Em 1846, Canindé é elevado à categoria de vila com denominação de São 

Francisco das Chagas de Canindé, pela lei provincial de nº 221, de 29.07.1846, instalando-se 

como distrito sede do município, formado pelo território desmembrado parte de Fortaleza e 

parte de Quixeramobim.(BARROSO, 2004) 

A cidade de Canindé é repleta de significados simbólicos que ao longo do tempo 

foram incorporados à devoção dos romeiros que a visitam. Na cidade, o roteiro devocional 

inclui, além da Basílica, outros pontos importantes, tais como a Estátua de São Francisco, 

inaugurada em 2005. Possuindo trinta metros de altura, está localizada no local denominado 

Morro do Moinho, nos arredores da cidade; trata-se de uma forma simbólica quedialoga com 

o símbolo maior do santuário que é a basílica, sendo um dos locais mais visitados na cidade. 

A Praça do Romeiro, também conhecida como Cidade de Assis, constitui outro ponto visitado 

pelo romeiro que vem à Canindé. Trata-se de um amplo anfiteatro, o qual costuma ficar lotado 

no período do novenário que acontece no início de outubro (COSTA, 2009b). 

Essa romaria, além dos seus inúmeros aspectos simbólicos, guarda uma 

importância muito grande para a história do munícipio e para sua economia. Na ocasião da 

peregrinação, movimenta-se fortemente a economia local, como farmácias, supermercados, 

hotéis, comércio informal, etc., ajudando a injetar recursos para o município. Canindé dispõe, 

entre hotéis e pousadas, por volta de 70 unidades com o potencial respectivo de pouco mais de 

1.200 pessoas. Não há no território experiências de turismo rural, mas há a proposta dos 

assentamentos de transformar as casas grandes, que antes residiam os fazendeiros, em hotéis e 

pousadas; os atrativos serão as trilhas, a pesca por esporte, banhos de açudes e rios, comidas 

típicas e pratos exóticos e tradicionais. (MDA, 2010) 

Hoje, Canindé se mostra como destino da segunda maior peregrinação do mundo 

devota a São Francisco, superada apenas pela peregrinação tradicional à cidade de Assis, na 

Itália, que é a terra natal do Santo. Tamanha grandiosidade fez com o que o Vaticano elevasse 

a igreja matriz à categoria de basílica. Tal elevação só ocorre com os principais destinos de 

peregrinação cristã do mundo. (COSTA, 2009b). 

Atualmente, contando com uma área territorial estimada em 3.218,462 Km² e uma 

população com cerca de 74.473 habitantes – tendo “canideense” como gentílico -, Canindé 

desponta como 11ª cidade mais populosa do  estado do Ceará, de acordo com o censo 

populacional de 2011, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Nos dias 

compreendidos entre 26 de setembro e 4 de outubro, a cidade recebe a visita de, em média, 

2,5 milhões de fieis para os festejos franciscanos, segundo dados da secretaria de turismo do 
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local. (IPECE, 2009a). Como atrativos turísticos, apresenta a serra do Tamanduá, serrote 

Amargoso, rio Curu, rio Canindé, açude Souza e açude São Mateus. 

Historicamente, a produtividade agrícola de Canindé se dividiu entre dois setores: 

a agricultura de subsistência e o cultivo do algodão. O declínio do algodão deixou uma 

carência notável nas fontes de renda regionais. Houve algumas tentativas recentes de 

substituir a defunta economia algodoeira, que antes tanto prosperava, pelo cultivo de  

mamona,  uma  planta empregada na produção do biodiesel; porém até agora essa permuta 

ainda não gerou um crescimento econômico semelhante (MORRISON, 2009). 

O problema é que tanto a lavoura do milho como a do feijão, dois principais 

produtos da agricultura de subsistência, não toleram bem as irregularidades climáticas e a 

estiagem periódica típicas da região semiárida. Ademais, uma porção significativa dessa 

população não tem acesso a fontes substanciais ou seguras de alternativas de renda no caso 

em que falham suas safras. O resultado é uma estrutura socioeconômica delicadamente 

sustentada, que deixa este setor da população muito vulnerável a qualquer instabilidade 

climática.Vale ressaltar, ainda, que Canindé possui uma das maiores concentrações de 

assentamento de reforma agrária no Brasil. Fato que tem potencial para fortalecer as 

associações e cooperativas, dando mais criticidade e voz às necessidades dos agricultores. 

De forma geral, os solos são rasos, com fases pedregosas, apresentam aspecto 

relevante de rochosidade. No entanto, são relativamente férteis, utilizados de forma 

expressiva para agricultura de subsistência, cultivo de algodão e pecuária extensiva, 

principalmente gado bovino. Porém, em decorrência de extenuante uso da terra mediante 

práticas agropastoris tradicionais, apresentam grandes evidências de degradação, com os 

horizontes mais superficiais perdendo espessura. Associado a esse fenômeno, observam-se 

processos erosivos naturais,enfatizados por Oliveiraet al (2004, p. 3). 

 

Em resposta da integração dessas condições ambientais agressivas, se estabeleceu 
uma cobertura vegetal xerófila, representada pelas Caatingas que bem se adaptaram 
à escassez hídrica, dada a semiaridez do clima regional, ocupando uma extensa área 
territorial. Vale destacar que outras unidades fitoecológicas de menor expressão na 
paisagem, porém encontram-se tão degradadas quanto à caatinga, em decorrência do 
extrativismo vegetal e desmatamentos para o preparo de áreas de pastagens e 
lavouras.  
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Possui como municípios limítrofes: Tejuçuoca, General Sampaio, Paramoti, 

Caridade, Irauçuba, Sobral, Santa Quitéria, Mulungu, Aratuba, Itapiúna, Itatira, Madalena e 

Choró.  

Para atendimento público à população, o município conta com 39 pontos de 

atendimento municipais e 8 pontos de atendimento privado.  

Em termos de educação, Canindé conta com 137 escolas de ensino fundamental, 

123 escolas de educação infantil, 4 escolas de ensino médio. Segundo dados do IBGE 

(2010a), o número de alunos matriculados em escolas públicas e particulares no ensino 

fundamental é de 15.252. Apesar de cotação ainda insuficiente, os dados referentes ao número 

de alunos matriculados no ensino médio revelam maiores preocupações, pois há somente 

2.873 matrículas efetuadas, diante de um montante estimado de 7.535 habitantes, na faixa 

etária de 15 a 19 anos.  

De acordo com o censo demográfico de 2010, estima-se que 31,7% da população 

do município de Canindé, cerca de 27.598 habitantes, residam na zona rural. Desse total, 

14.504 são homens e 13.094 são mulheres, a maioria trabalhadores rurais em situação de 

agricultores e agricultoras familiares. (IBGE, 2010a) 

Apesar de atualmente o setor de comércio e serviços em Canindé possuir a maior 

expressão no PIB do município, o setor de agropecuária se apresenta como a segunda maior 

fonte de geração de receita para localidade, com 37.054.000 reais ao ano. 

 

1.4 Ambientes da Pesquisa: os órgãos públicos, a escola e as pequenas propriedades rurais 
 

O desafio primeiro desta pesquisa foi delimitar o locus onde aconteceria a coleta 

de dados. A preocupação inicial consistiu em não delimitar o campo de informações 

analisadas, isto é, não restringir a análise somente a um espaço específico, mas ao contrário, 

aumentar o campo de estudo para que os dados fossem mais corretamente observados e 

refletidos. 

No primeiro momento, foram selecionados os principais órgãos que lidam 

diretamente com a agricultura familiar, por meio de políticas ou ações previstas em leis ou 

regulamentos, ou mesmo a partir de apoio técnico aos agricultores. Inicialmente, objetivou-se 

entrevistar os responsáveis diretos dos seguintes órgãos: Instituto de Planejamento do Ceará 

(IPLANCE), Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística - IBGE, Secretaria de 
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Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Município de Quixadá - SAFDR, 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Ceará - FETRAECE e Secretária 

de Desenvolvimento Agrário - SDA. Porém, durante o andamento da pesquisa, o IPLANCE  e 

o IBGE foram retirados das coleta devido a problemas logísticos e à dificuldade em conversar 

com o responsável de cada instituição. A descentralização administrativa em tais órgãos é 

muito intensa, logo somente havia contato com um gestor de nível inferior que, normalmente, 

informava pouca ou nenhuma informação aos interesses da pesquisa. 

Acrescentamos, nessa fase, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  

EMATERCE. Esse órgão tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável da 

agropecuária do Estado do Ceará, através da utilização de processos educativos na construção 

de conhecimentos pelos extensionistas, agricultores e suas organizações, que assegurem a 

geração de emprego e renda no meio rural. É um órgão técnico que propicia  a inserção do 

agricultor de forma mais segura no mercado, contribuindo para a sustentabilidade. Todo apoio 

é assegurado pelos programas de governo a nível estadual, municipal e federal, a exemplo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Também foi 

entrevistada uma merendeira e alguns agricultores do município de Quixadá.  

A escola, em cujo contexto foi realizada a entrevista com a merendeira, é uma 

instituição de ensino fundamental e médio, localizada na cidade de Quixadá, no bairro Campo 

Novo. Foi escolhida pela quantidade grande de escolarese pelo fato da merendeira estar 

naquele espaço há mais de 10 anos. O que ajudaria a pormenorizar algumas informações 

importantes a respeito da evolução da merenda escolar até os moldes atuais, bem como a 

aceitação dos alunos em torno do que é servido diariamente. 

 

 
Trabalho aqui há mais de dez anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Antes, o que 
minhas crianças comiam era coisa ruim, pouca; hoje, se tem mais fartura. A gente 
tem os problemas nossos, mas tá melhor. Tem menino que quer repetir várias vezes 
se deixar, mas também tem dia que eles não gostam. Tu pode ver o tamanho da fila 
no recreio; se estiver grande, é porque as crianças gostam da merenda; se estiver 
pequena, é porque a merenda do dia não foi boa; pelo menos, é o que eu acho. 
(Dona Maria José, merendeira) 

 
 
 

Nas etapas iniciais da pesquisa, o intuito seria realizar parte da coleta de dados 

dentro de algum assentamento rural, sobretudo pelo fato da organização daqueles espaços, 

muitas vezes com cooperativas fortes e atuantes. Porém algumas dificuldades fizeram com 
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que o foco principal da pesquisa fosse voltado a algumas pequenas propriedades rurais 

localizadas durante a pesquisa. Um dos entraves encontrados na coleta de dados foi o fato das 

poucas chuvas nesse período. O sertão passou por uma forte seca este ano (2012), o que 

dificultou bastante a inserção nesses espaços e também o fato do deslocamento para esses 

locais, já que boa parte das estradas são de carroçal e de difícil acesso para quem não conhece 

os trajetos. Outra dificuldade é a dinâmica peculiar que acontece dentro do assentamento; 

percebeu-se que os membros exerciam fortes críticas à política local.  Pensou-se, de início, 

que isso pudesse influenciar demasiadamente as informações coletadas durante as entrevistas. 

Constatou-se que, mesmo no centro da cidade de Quixadá, poucas pessoas sabiam informar 

com segurança o nome e a localização dos mais importantes assentamentos da região. Isso 

reflete um desconhecimento das potencialidades econômicas e também da cultura local, além 

de resgatar alguns questionamentos que podem ter espaço em uma outra pesquisa, sobretudo 

pelo fato de a agricultura familiar ser, notabilizadamente, um meio de vida no município. 

 

1.4.1 Agricultura familiar nos órgãos públicos 

 

A agricultura familiar em Quixadá é um forte meio de vida para muitos 

agricultores. Nesse sentido, propiciar a promoção dessa prática com segurança e prosperidade, 

torna-se um objetivo essencial para os órgãos públicos envolvidos direta e indiretamente com 

ela. 

O primeiro gestor a ser entrevistado foi o secretário de agricultura familiar do 

município. A recepção no órgão foi muito boa; fui recebido pela funcionária administrativa do 

local, apesar da desorganização aparente do espaço: muitas pessoas pedindo informações; 

poucas cadeiras para sentar; calor muito intenso. Havia muitos cartazes de eventos fixados nas 

paredes: festa do milho, festa do feijão, algumas informações de programas do governo 

federal, etc. Ofereceram água, mas, aparentemente, não havia disponível para as outras 

pessoas que estavam no local, com exceção dos funcionários. Foi explicado para sua 

secretária o motivo da conversa, e ela de forma simpática explicou que o secretário estava em 

reunião, mas que logo atenderia. 

Os órgãos públicos responsáveis na atuação do desenvolvimento da agricultura 

familiar do município possuem uma papel muito importante para o desenvolvimento e 

sustentabilidade dessa prática, principalmente a Secretaria de Agricultura do município. 
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A nossa secretaria tem atuado de forma decisiva no desenvolvimento da agricultura 
no município. Atualmente, são várias ações em prol dos agricultores e dos 
produtores rurais. O governo federal tem dado uma sustentabilidade para os 
estados e municípios, mas sabemos que ainda é pouco para o cenário que temos 
hoje em Quixadá. Hoje já se tem programas como o Hora do Trator, que oferece 
algumas horas para cada agricultor cadastrado no programa para usar a máquina 
e ajudar no preparo do solo. Isso há anos atrás não existia, mas com a nova gestão 
tem mudado bastante. (Pedro, Secretário de Agricultura do município) 
 
 

Como órgão central nas políticas de desenvolvimento agrícola a nível local, a 

Secretaria de Agricultura exerce um papel dos mais importantes junto com os outros órgãos 

vinculados a esse setor. Incentivos para o pequeno produtor, crédito para ampliação da 

produção ou da propriedade, ou mesmo para compra de pequenas máquinas, informações 

administrativas, todas essas informações é de responsabilidade da secretaria. Contudo, 

isoladamente ela não consegue ter uma atuação muito eficaz, pois precisa das ações conjuntas 

de outras instituições públicas, caminhando em um objetivo comum. Entretanto, o que se 

percebe são tomadas de decisões unilaterais por parte de alguns gestores, em alguns 

momentos preocupados somente com a funcionalidade do seu órgão, não trabalhando de 

forma multilateral com outros setores. Há também o fato, percebido na voz de alguns 

agricultores que estavam nos arredores da secretaria de agricultura, de certo privilégio dos 

“amigos” do secretário. É o caso de alguns agricultores mais próximos da secretaria. Segundo 

os agricultores entrevistados, este fato ajuda nos momentos que precisam conversar com o 

secretário, para conseguir alguma informação ou algum encaminhamento mais específico. 

 
Tem da gente que entra, e ele fala pouco e já  manda outro entrar. A gente percebe 
que ele tá com pressa, que não tá dando muita atenção. E tem da gente que fica um 
tempão lá dentro, saí sorrindo. Acho que tinha que ser igual pra todo mundo. Tem 
gente que vem de longe; maior dificuldade do mundo pra sair da terra e aqui não é 
sempre bem tratado, desse jeito que eu te falei. (Seu Rosário, agricultor) 

 
 

Apesar desse real descontentamento devido ao fato do distanciamento dos 

técnicos com os agricultores, percebeu-se que há uma relação amigável entre as secretarias 

diretamente ligadas à agricultura familiar e os produtores. 

 
Tem funcionário mais gente fina, tem aqueles mais fechados. Eu acho que eles 
tratam a gente bem, quase sempre. (Seu Antônio, agricultor) 

 
 

Um dos problemas percebidos nas secretarias se relaciona com a organização e 

sistematização de dados pelos funcionários, assim como com o correto exercício da profissão. 

Segundo as pessoas entrevistadas, há funcionários que não cumprem corretamente a carga 



38 
 

horária, ou que não atendem bem a população, não prestando as informações por ela 

solicitadas. 

 
 

Nesses lugares, tem muita gente abusada. Tem funcionário que acha que tem o “rei 
na barriga”. A gente pergunta e eles fingem que não escutam ou, quando escutam, 
respondem de qualquer jeito. Isso não é em todo lugar não. Tem gente boa no meio, 
mas acho que são exceção. Por isso que muitos de nós nem vão atrás; tentam 
resolver os problemas por aqui mesmo, só que nem sempre dá certo; aí a gente tem 
que dar o “braço a torcer” e procurar ajuda aqui. (Dona Maria da dores, 
agricultora) 

 
 
 

Outra dificuldade é o fato de muitos funcionários serem terceirizados, não 

possuindo vinculo fixo com o município através de concurso público. Há aqueles que são 

contratados mediante contrato com vencimento pré-estabelecido, normalmente de 12 meses. É 

o caso de muitos técnicos da EMATERCE, que são contratados por esse período e após o 

término do contrato são desligados da instituição. Contudo, segundo técnicos da 

EMATERCE, o serviço prestado, terceirizado, teria as seguintes vantagens: 

 

 
A contratação é feita mediante seleção pública. A gente contrata os aprovados que 
passam por um treinamento específico e depois vão a campo. Essa contratação 
temporária tem ajudado nas ações do órgão, porque a gente tem percebido que o 
funcionário quer se destacar mais, acho que com o interesse de ser contratado 
depois, ou talvez por algum dono de fazenda ou propriedade de maior porte. Eles 
tem um preparo técnico muito bom. É comum a gente ver os técnicos conversando 
de igual para igual com os Engenheiros. Isso não é incomum. A maioria é de idade 
menos avançada; jovens, você percebe só pelo jeito de se vestirem. Eles tem 
oportunidade real de se profissionalizarem numa prática importante pro município. 
(Ozélia, responsável técnica na EMATERCE) 

 
 

Em conversas com produtores rurais, foi relatado que o fato dos técnicos ficarem 

tão pouco tempo empregados dificulta muito um vínculo maior com os agricultores e, 

consequentemente, uma maior troca de informações, devido à baixa confiança que a falta de 

convívio acaba trazendo para muitos agricultores. 

 
Eu acho ruim demais essas mudanças que acontecem. Eles [os técnicos] vão nas 
propriedades, comem a comida da gente, conversam, nos orientam a mudar isso e 
aquilo. A gente acaba criando amizades; tem deles que são gente boa, amigos, a 
gente percebe que querem ajudar, que tem instrução, mas também têm uns cabra 
ignorantes; não gostam que a gente pergunte muito.  Tem muito amigo da gente que 
é analfabeto ainda, que nunca teve oportunidade de tá estudando. Só que eles às 
vezes não entendem que essa mesma pessoa sustenta a família desde sempre. O 
conhecimento de fora, o estudo mesmo é importante, claro, mas a gente se vira aqui 
como pode; então não é desrespeitando a gente que eles vão conseguir algo. Chega 
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um período que a gente faz é torcer pra que um ou outro vá embora, mas tem 
aqueles que a gente gosta mesmo, tem quase como um filho, mas a gente sabe que 
logo vão entrar outros, pra nos ajudar, e tenta se desapegar, né. É o jeito. (Dona 
Maria, Agricultora) 
 

 
Há também os problemas experimentados pelos agricultores em relação à falta de 

apoio técnico sistemático e duradouro em algumas propriedades, porque as visitas ocorrem 

em dias determinados da semana. Então, se algum agricultor precisar de uma informação ou 

de uma ação mais urgente e específica em determinado dia em que não ocorre a visita, é bem 

provável que ele tenha problemas em sua produção, pois logisticamente é muito complicado 

para alguns se deslocarem até a cidade, para buscar a informação mais precisa no respectivo 

órgão. Outro fator refere-se à questão da burocracia para o cadastramento nos programas de 

governo. Há uma insatisfação em relação à divulgação dos programas de apoio ao trabalhador 

rural, bem como o tratamento dado a esses trabalhadores nas agências bancárias que operam 

tais programas. 

 
É complicado conseguir o cadastro na prefeitura. Tem agricultor que não sabe nem 
ler e escrever; então eu te pergunto: como um homem desse vai juntar uma carrada 
de documento que eles pedem? Alguns têm filhos que moram mais perto e parentes; 
isso ajuda, mas e os outros? Eu acho que o governo tem que repensar isso. 
Atualmente, o cadastro é feito somente pelo Banco do Brasil. Isso no programa do 
Biodiesel; eu nem tenho conhecimento se todos os programas de incentivo são pelo 
Banco do Brasil, acho que tem um ou outro pela Caixa. Sei lá. É ruim, porque tem 
funcionário lá que já tem é raiva da gente, eu sinto. A gente pergunta e as respostas 
vêm toda torta. Mas o jeito é ter paciência. Tem deles [agricultores] que vem pegar 
informação com a gente;, a gente diz como é o jeito certo, mas eles parecem que 
acham que a culpa é nossa. A gente tá aqui pra ser mais forte, pra ajudar quem 
precisa, mas mesmo com os nossos às vezes é difícil. (Dona Maria, agricultora) 
 

 

1.5Biodiesel:potencialidades e dificuldades 

 

Um aspecto que causou surpresa nessa pesquisa foi o potencial transformador que 

o Biodiesel vem causando na região. Nas etapas iniciais da construção do trabalho, não 

imaginava que a mamona iria ter um papel de destaque na coleta de dados, bem como um 

reflexo nos resultados finais. A realidade é que ela vem configurando um novo cenário 

econômico, principalmente para a agricultura familiar, antes voltada, principalmente, para o 

cultivo de gêneros alimentares, mas agora incluindo a mamona na dinâmica da plantação. 
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Muitos agricultores entraram no dilema de plantar somente mamona, para vender 

para a usina, ou manter alguns gêneros historicamente cultivados que são bem aceitos por sua 

família, garantindo um mínimo de sustento, alegria, prazer e satisfação na hora de comer.  

O governo tem incentivado a produção de mamona de forma contínua, porém sem 

se preocupar com a sustentabilidadedo solo e da cultura alimentar da região. Ora, se o 

agricultor tem a garantia de que o que for plantado será comprado, é simples entender que 

quanto mais ele produzir, mais irá lucrar. Essa é a lógica. Contudo, os solos precisam de um 

rodízio, caso contrário são desgastados muito rapidamente e ficam esgotados. Esse fato é 

confirmado na fala de agricultores. Ademais, não há infraestrutura de apoio e transporte, o 

que prejudica os agricultores que produzem outras culturas. 

 
Mandioca você quase não vai ver mais por aqui. Tem uns [agricultores] que tem 
tentando plantar, mas é muito pouco. A mamona tá forte por aqui. Se tu andar um 
bucado por aí, vai ver que quase tudo é mamona. Aqui mesmo, fora ela [mamona], 
eu planto feijão, milho e batata. A mamona acaba com o solo da gente mais rápido. 
Fico com medo no futuro como vai ser. Eu mesmo tiro pra minha casa uma parte de 
batata, milho... e o que sobra eu tento vender nas feiras. O problema é conseguir 
levar a produção pra lá, é uma “aporrinhação; “às vezes, não tem carroça e nem 
carro pra levar”. Aí a gente tem que dar um jeito pra não se estragar. Olha, é difícil 
viu, muito difícil. (Seu Antônio, agricultor) 

 
Eu planto mamona já faz um tempo. Depois que a usina chegou a gente teve que 
mudar o pensamento. Antes não era assim, não. Eu acho que melhorou um pouco, 
pelo menos a gente tem o dinheiro logo do que produz, pelo menos sabe que vai 
receber, né. Porque tem o dia certo que caí na conta, demora mas recebe. Podia era 
dar um jeito de receber na mão, mas acho que eles não confiam na gente tanto, deve 
ser né. (Dona Neuma, agricultora) 

 

 

Apesar de garantir a compra de toda produção da mamona, esse dinheiro não é 

entregue de imediato. O depósito ocorre até o décimo dia útil de cada mês. Então, mesmo 

tendo a produção com compra garantida, esse dinheiro é recebido posteriormente. Essa 

burocracia tem trazido muita dor de cabeça aos produtores que não recebem a verba quando 

precisam, mas somente na data estipulada. Essa centralização na tomada de decisão acaba 

prejudicando os agricultores. Muitos têm que conseguir um jeito de organizar recursos, para 

continuar a produção ou para manter outras necessidades pessoais. A realidade é que a 

maioria dos agricultores continuam vendendo parte de suas produções nas feiras e em locais 

vizinhos, como forma de garantir uma renda extra para a família e antecipar um pouco o 

recurso financeiro. 
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A gente vê que eles pagam a gente. Às vezes, demora, mas o dinheiro vem. Se a 
gente tivesse mais apoio, a coisa ia melhorar. Tem gente aqui que não tem 
ferramenta, tem que se `virar nos 30 .̀ Aí a gente anda um pouco e vê uma 
propriedade com trator, máquinas de tudo quanto é jeito; às vezes, bate um certo 
desanimo, mas tem Deus pra dar. (Seu Augusto, agricultor) 

 

O escoamento do que foi produzido onera muito a renda das famílias. O produtor 

precisa se preocupar com todas as etapas da produção, plantio, unidades, colheita. Ainda 

precisa verificar de que maneira seus alimentos vão chegar nos postos de venda, seja no 

município, seja em cidades vizinhas. O calor da região faz que os alimentos amadureçam ou 

se estraguem muito rápido; essa é uma preocupação cotidiana das famílias. 

Outros problemas de ordem externa: a ausência de uma politica agrícola clara e 

estável, adotando um preço mínimo para o produto (não indo ao encontro das políticas 

mundiais ou da inflação); uma maior assistência agrícola e um crédito rural mais estável; a 

falta de incentivo para aquisição de produtos agrícolas; novas instalações e insumos. Os juros 

continuam em patamares elevados, o que eleva substancialmente as parcelas do financiamento 

de máquinas agrícolas, a compra de insumos, isto é, o crédito rural. 

Em se tratando dos problemas de ordem interna, temos: a não utilização de 

culturas melhoradas (culturas alimentícias enriquecidas em aminoácidos e métodos para 

melhora da produção), logo restringindo a produtividade; ausência de informações ou 

orientações para a formação de cooperativas ou associações, o que daria mais força aos 

agricultores e facilitaria o acesso aos órgãos públicos competentes; carência de conhecimento 

para reduzir os custos da produção; têm se reproduzido modelos de produção menos 

atualizados e compatíveis com os padrões de mercado. 

 

1.6 Cultura alimentar e produção continuada 

 

A linha entre as novas tecnologias e a descontinuidade de modelos de produção 

pautados na agricultura de base familiar é muito tênue. Como garantir uma produção 

alimentar satisfatória, respeitando as bases culturais da população? Como não alterar 

drasticamente a forma de cultivo e outras vertentes? De que maneira os incentivos podem vir 

acrescentar algo à produção rural local? 
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Os incentivos têm sido contínuos na região. Hoje, se tem em torno de quatro ou 
cinco programas sólidos, apoiando o pequeno e o médio produtor. Programa de 
Silagem e o Hora do Trator é um sucesso na região. Antes, o agricultor perdia 
horas tratando a terra; hoje, ele tem o trator fazendo esse serviço por ele. Em 
épocas de seca, ele recebe a silagem para alimentar o animal, pois o capim já não 
sustenta mais. Na minha opinião, com certeza melhorou bastante. (Seu Agripino, 
responsável na Secretaria de Desenvolvimento Agrário) 

 

 

O fortalecimento das associações e cooperativas é uma das possíveis alternativas 

para garantir a preservação da cultura alimentar local. São organizações mais fortes que 

refletem mais as reivindicações das pessoas desse grupo; mais autonomia na tomada de 

decisões e, principalmente, maior grau de recursos humanos para pensar as questões que as 

cercam e suas reais necessidades, não deixando de lado os traços principais da região e 

culturais da população. Outra possibilidade de ação que tenha como intuito garantir a 

preservação do que se tem plantado atualmente, não restringindo algum gênero alimentar, é a 

identificação de padrões de cultivo nas propriedades, dessa forma podem-se criar novas 

alternativas, porém sem esquecer o fato de não descontinuar as plantações locais. Por fim, 

deve-se pensar em tomada de decisões que vão ao encontro dos anseios dos agricultores, não 

adianta estimular uma política que pode contribuir eficiente para a produção local, de repente 

por ter tido sucesso em outro espaço, mas que não respeita as peculiaridades do município. Os 

inventivos devem ser objetivos e focalizados nas deficiências locais. 

Um fato que pode afetar a Segurança Alimentar e Nutricional das famílias refere-

se à contaminação de animais (bovinos, caprinos, ovinos, etc.) a partir de substratos da 

mamona. Nem sempre há espaço suficiente para separar bem os animais das plantações; em 

muitos casos, o espaço excedente é utilizado para o cultivo de outras produções, tais como 

milho e feijão. 

Nenhum dos agricultores entrevistados produz algum tipo de preparação a partir 

da mamona, processada ou não. Em relação aos gestores, não souberam informar se alguém 

tem produzido isso no município. 

 
 

Que eu saiba, eu não conheço nenhum. Apesar que antigamente eles faziam sabão. 
Eu mesmo não sei nem como fazer. Acho que minha filha (esposa) também não sabe 
não. Acho que é porque eles já querem é vender o que é produzido e plantar de 
novo. A gente tem o incentivo e já é limitado, então não adianta inventar muito. 
(Seu Rosário, agricultor) 
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Atualmente, ocorre a distribuição gratuita de sementes selecionadas de mamona e 

girassol; subsídio de R$150,00 por cada novo hectare plantado (no máximo três hectares por 

família); garantia do preço mínimo de R$ 0,70/kg e R$ 0,50/kg para a mamona e o girassol, 

respectivamente, e da compra da produção pela Petrobrás. Para participar do programa, os 

agricultores interessados procuram a Empresa de Assistência Agrícola - EMATERCE nos 

seus respectivos municípios, munidos de CPF e o documento de aptidão agrícola.. Além 

disso, o agricultor, na ocasião, deve assinar o Termo de Adesão para a Comercialização da 

produção com a Petrobrás. Os recursos financeiros para o custeio do plantio estão assegurados 

pelo PRONAF através do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. Em 2007, R$ 57 milhões 

já estavam disponíveis como crédito para o agricultor familiar.  (BRASIL, 2012b) 

O grau de instrução escolar dos agricultores dificulta a chegada correta em 

determinados órgãos. Há um número expressivo de analfabetos na região, logo a burocracia 

administrativa tem engessado o cadastro de muitas pessoas devido às limitações de leitura e 

compreensão dos formulários e termos de contrato, que, diga-se de passagem, não são poucos. 

Por fim, percebe-se o potencial que a mamona vem trazendo à região de Quixadá. 

Porém, segundo dados recentes do Programa do Biodiesel, o cadastro no DAP (Declaração de 

Aptidão ao Pronaf) em média 30% dos agricultores do Ceará estão participando de forma 

irregular  no programa e sujeitos a qualquer momento à eliminação do cadastro. O cadastro é 

necessário para que o produtor possa fornecer matéria prima ao programa do biodiesel. 

O Programa Nacional do Biodiesel reproduz alguns dos vários problemas das 

demais políticas agrícolas voltadas para a agricultura familiar: excesso de exigências 

burocráticas e dificuldades com acesso e orientação da assistência técnica, etc. Entretanto, há 

a grande vantagem de todas as ações do biodiesel estarem vinculadas com os agricultores por 

meio de um contrato com a Petrobrás, o que é uma considerável economia de tempo e 

esforço. Se corretamente orientados, com o entendimento de cláusulas, vantagens, direitos, 

esses contratos podem ser uma alternativa interessante para os agricultores familiares. 

 

1.7 Agricultura familiar em Quixadá 

 

O foco da agricultura familiar, em Quixadá, é a agricultura de subsistência. 

Segundo dados da Secretaria de Agricultura Familiar, o município conta, hoje, com 

aproximadamente duas mil famílias de agricultores familiares e em torno de 25 assentamentos 
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rurais (BRASIL, 2012d). Têm crescido os incentivos dados a produtores de oleaginosas com o 

fim de comercialização com o setor industrial (Usina  de Biodiesel da Petrobrás). Entretanto, 

outros segmentos de produção agrícola, como o de frutas e verduras, não são citados com 

frequência relevante pelos programas do governo, sobretudo no âmbito municipal, sendo 

mencionado em caso de ação conjunta, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar - 

PNAE, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, Programa 

de Aquisição de Alimentos - PAA, ou quando em parceria com o Centro de Comercialização 

de Agricultura Familiar. 

O Programa Hora de Trator, criado em 1993, em Quixadá, disponibiliza tratores 

para os agricultores em regime de agricultura familiar. É grande incentivo, notadamente para 

os pequenos produtores, que não dispõe de renda suficiente para o aluguel das máquinas. 

Cada agricultor tem direito a um determinado número de horas de uso gratuito do trator, de 

acordo com a necessidade de cada localidade e da disponibilidade das máquinas nos locais. 

Somente no ano passado os agricultores receberam cerca de três mil horas de trator. No total, 

são 26 tratores, sendo que seis são da Prefeitura e vinte contratados através de uma parceria 

com Associações Comunitárias. Os equipamentos promovem a descompactação da terra para 

um melhor desenvolvimento das raízes. Expõem o subsolo à ação do sol, ajudando a aumentar 

a temperatura e acelerando o desgaste das plantações. As máquinas também enterram restos 

de culturas agrícolas anteriores ou ervas (SILVEIRA, 2011). A assistência técnica, 

imprescindível para a continuidade e efetividade do projeto, nem sempre é contínua e 

equânime em todos os locais. As condições de entrega do produto é outro ponto crítico para a 

sua efetiva qualidade final. Neste cenário, os sindicatos possuem uma forte relação com as 

empresas contratantes, devendo ter autonomia para buscar as melhores condições de trabalho 

e renda para os agricultores. 

Outro programa interessante é o de Silagem, que tem como intuito disponibilizar 

máquinas como forma de garantir ao agricultor a instalação de silos em suas propriedades, 

bem como atendimento técnico nas propriedades para o correto manejo das máquinas. Esta 

iniciativa visa a assegurar o sustento dos animais nos períodos de estiagem. No total,  são 

13 técnicos que dão apoio e assistência específica aos agricultores voltados aos fins do 

biodiesel, com foco na mamona; 12 técnicos para o projeto de ovino caprinocultura. São 25 

técnicos trabalhando e dando incentivo à produção. (SILVA et al, 2010) 

Segundo o autor acerca dos incentivos para a comercialização da agricultura 

familiar, a Prefeitura afirma que estão sendo destinados R$ 424.426,28 para aquisição de 
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produtos para alimentação escolar. A contagem atual de destino do incentivo é em torno de 60 

produtores no município. Tendo como principais produtos o cheiro verde, o tomate, o 

pimentão, a batata doce, a macaxeira, a galinha caipira, as polpas de frutas da época, além de 

bolos, filé de peixe e outros. 

A escassez de fontes, que discriminem as bases alimentares comuns da população 

de Quixadá e até sobre quais alimentos realmente estão em disponibilidade de compra direta 

pelo PNAE, dificulta o acesso a informações de como ocorre a participação dos agricultores 

locais nessa política. O que se sabe é que o município tem seguido a regulamentação da Lei 

de Alimentação Escolar, a qual determina que, pelo menos, 30% do que necessita a 

alimentação escolar devem vir da região e ser comprados diretamente para a merenda escolar, 

sem licitação, apenas respeitando-se uma seleção pública, sem concorrência. Contudo, deve-

se considerar a lei 8.666/93, que dificulta a efetivação dessa proposta por parte dos gestores, 

ou mesmo pode facilitar ações com o intuito de burlar o texto escrito. 

A agricultura familiar, nos moldes de plantio de gêneros alimentares, vem, aos 

poucos, dividindo espaço com o Biodiesel na região de Quixadá. Esse crescimento é notável 

na região, principalmente por oferecer garantias aos agricultores, como a garantia de compra 

de toda a produção, ao contrário do que ocorre com a agricultura voltada à alimentação 

essencialmente. 

 

1.8 Nova realidade local:o biodiesel 

 

A agricultura, de uma forma geral, sempre levanta diversas questões e desafios 

quando se fala em interior do Nordeste, devido às poucas chuvas, solos inférteis, baixo nível 

de políticas governamentais Especificamente no cenário de Quixadá, tem havido um 

crescimento satisfatório de algumas oleoginosas, tal como a mamona. Em 2008, havia mais de 

24.734 hectares de plantação de insumos como mamona e girassol, para o fornecimento à 

Usina de Biodiesel(IPECE, 2009a). Grande parte dessas plantações vem florescendo 

adequadamente com resistência satisfatória às intempéries, como estiagem e períodos de 

chuva prolongados. Vale lembrar que o município de Quixadá está localizado sob um clima 

semiárido; além disso, destacam-se os altos índices de evaporação e a irregularidade do 

regime de chuvas. Essa região está sujeita a severas secas, o que acaba por desfavorecer o 



46 
 

plantio e a colheita – o que, por sinal, não tem inibido a plantação de oleaginosas em grande 

escala na região. 

A usina de biodiesel de Quixadá, Petrobrás - maior empresa do Brasil, presente 

em mais de 28 países, atua de forma integrada nas atividades de exploração e produção, 

refino, comercialização, transporte e petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, 

biocombustíveis e energia elétrica –, inaugurada em setembro de 2008, trouxe mudanças na 

situação produtiva de mais de 30 mil famílias de agricultores da região, por meio de 

incentivos do governo, como: o aumento do pagamento do subsídio aos produtores, o 

aumento do preço de compra da semente pela usina e, principalmente, a garantia de compra 

de toda a produção local.  Entretanto, para o pequeno produtor, a compra garantida da 

produção nem sempre lhe é favorável, mesmo porque há ainda uma certa burocracia para a 

regularização e compatibilização das atividades junto ao programa, dentre outros problemas. 

O agricultor precisa chegar ao programa e essa chegada nem sempre é facilitada. Há algumas 

dificuldades, tais como odeslocamento até o local apropriado para cadastramento, a intensa 

burocracia para a entrada no programa, dentre outras. O fato é que na realidade social da 

região há um grande número de analfabetos, logo há uma dificuldade por parte dessas pessoas 

de compreenderem, muitas vezes, as cláusulas dos contratos, as determinações gerais e 

específicas, etc. 

Os contratos entre as empresas e cada agricultor contêm cláusulas em que se 

estabelece o prazo das relações de compra da produção da agricultura familiar. Há regiões em 

que os contratos são bem mais duradouros, devido ao ciclo natural das plantas; já há outras 

em que são mais curtos, como o casoespecífico da mamona. O valor a ser pago por este 

produto também se diferencia por região. Em Quixadá, o valor é igual em todos os distritos. 

Há outros embates que serão mais à frente discutidos, porém, para levantar alguns 

apontamentos iniciais sobre política, viabilidade econômica e social, sustentabilidade etc, vale 

lembrar quatro conceitos citados por Pimentel (2006), ao relatar a insustentabilidade da 

agricultura em grandes extensões, bem como ao impacto da produção de alimento x 

combustíveis: 

a) Nos Estados Unidos e na Europa, os principais produtos em que se apoia a 

oferta de biocombustíveis apresentam balanço energético baixo e às vezes até 

negativo. 

b) A contribuição destes produtos para reduzir o efeito estufa é pequena. 
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c) O avanço dos biocombustíveis é uma ameaça à segurança alimentar mundial. 

d) A produção de biocombustíveis acentua, em todo o mundo, a concentração de 

renda e a importância tanto dos grandes produtores como das grandes firmas de 

processamento. 

O alicerce desses argumentos é caracterizado por consistente base empírica, 

porém é preciso haver uma análise pormenorizada do cenário em que eles foram analisados, 

para considerar uma aproximação com a realidade brasileira e do Sertão cearense. 

Sabe-se, por exemplo, que muitas oleoginosas – é o caso da mamona – produzem, 

além do óleo, farelos ricos em proteínas que poderiam ser usadas para o enriquecimento da 

alimentação humana e animal. Portanto, todo o ceticismo configurado em cima dos 

biocombustíveis deve ser posto em dúvida, no entanto é fato que se não for viabilizado a nível 

local, considerando a realidade de cada espaço,tende a acelerar o processo de degradação 

ambiental. Sachs (2007) afirma a hipótese de que sistemas integrados (e não um sistema de 

monocultura com forte esgotamento dos solos) poderiam conduzir a uma economia do solo, já 

que a oferta de alimentos para animais pouparia a utilização  da terra para pastagem. É uma 

hipótese a ser pesquisada pelos empresários do setor, a fim de trazer mais segurança para os 

produtores.. 

A garantia de compra de parte da produção ou mesmo de toda produção de 

oleaginosas tem estimulado os agricultores a plantarem cada vez mais, em detrimento de 

outros cultivos antes desenvolvidos. São muitas as discussões sobre essa prática, sobretudo se 

falarmos em Segurança Alimentar e Nutricional, pois a descontinuação de alguns plantios 

tende a trazer empobrecimento da cultura alimentar na agricultura familiar e de quem 

consumia determinados alimentos. O plantio intenso de oleoginosas favorece, também, o 

esgotamento dos solos, haja vista a monocultura acelerar sobremaneira esse processo. Por 

outro lado, a garantia de compra de parte ou de toda produção já antes citada assegura um 

mínimo de renda e segurança para essas famílias, já que conseguem a garantia de que o que 

for plantado será vendido e não haverá perda de produção. 

Em suma, a usina de biodiesel pode ser uma realidade transformadora na região 

de Quixadá, gerando empregos diretos e indiretos com incentivos à produção local, que 

embora não caracterizada essencialmente pelo cultivo de espécies endógenas da região, tem 

como principal objetivo a comercialização e não mais a produção para subsistência, 

promovendo alterações nos costumes no que diz respeito à agricultura familiar e, em termos 
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biológicos, promovendo, também, um esgotamento do solo por cultivos incessantes de 

mesmas culturas. 
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2 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E BUROCRACIA: 
centralização, descentralização e outras políticas 
 

 

O Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar - PNAE é um amplo programa de 

cunho federal que passou a ser fundamentado e justificado a partir de um novo paradigma: um 

programa de direito humano à alimentação escolar, que tem como princípio não só a 

universalidade e a equanimidade, como também a participação social e o processo de 

descentralização e continuidade. (BRASIL, 2009b) 

O PNAE completou, em 2009, 55 anos de existência. O FNDE – autarquia federal 

vinculada ao MEC – coordenada o PNAE e transfere os recursos financeiros para compra de 

gêneros alimentícios. Após mais de meio século,o programa está presente em quase todos os 

municípios brasileiros e é considerado o maior programa de suplementação alimentar no 

Brasil, levando em conta sua abrangência e alcance. São atendidos alunos matriculados na 

educação básica das redes públicas federal, estadual e do Distrito Federal, em conformidade 

com o censo escolar realizado pelo INEP, no ano anterior ao do atendimento. A educação 

básica corresponde a: educação infantil (inclui creches); ensino fundamental; ensino médio; 

EJA (Educação de Jovens e Adultos); escolas comunitárias; entidades filantrópicas (inclusive 

as de educação especial; escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de 

quilombos) (TURPIN, 2008). 

Um grande avanço no programa ocorreu em 1994, a partir da descentralização do 

Programa. Com a descentralização, a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, órgão 

vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e responsável pelo PNAE, estabeleceu 

convênios com Estados e municípios para o repasse de recursos financeiros (STEFANINI, 

1998). Contudo, esse repasse ficou sob responsabilidade dos conselhos de Administração 

Escolar - CAE em cada estado ou município do País, que tinham como função fiscalizar e 

controlar o destino final dos recursos voltadas à merenda escolar e também contribuir na 

elaboração de cardápios – atividade que passou a ser dos Estados e municípios. (SPINELLI; 

CANESQUI, 2002). 

Sabe-se que, atualmente, o programa tem atuado de duas maneiras: através da 

centralização e da descentralização. Ao contrário do que tem acontecido em outras 

descentralizações de programa federais, onde se descentralizava apenas a execução, 

mantendo-se o planejamento e a tomada de decisão nas mãos do governo central, a 
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descentralização do Programa Nacional de Alimentação Escolar transferiu de fato uma 

autonomia fundamental para os municípios. Outras decisões, relacionadas ao que comer, onde 

comer, por exemplo, passaram a ser tomadas pelo coordenador municipal. 

Dessa forma, criam-se condições positivas não só para o respeito aos hábitos 

alimentares locais e para a incorporação de alimentos in natura à merenda, mas também para 

uma reflexão do papel que a alimentação escolar desempenha na escola.  

É preciso, também, que se fortaleça a atuação dos Conselhos Municipais de 

Alimentação Escolar, pela possibilidade de ser uma garantia de que os recursos destinados à 

merenda não sejam desviados em favor das prefeituras. As funções de fiscalizar e orientar a 

aplicação dos recursos destinados à merenda, assim como a prerrogativa de interferir na 

decisão de compra dos produtos alimentares e na composição dos cardápios, deve ser 

plenamente exercida, sob o risco de comprometer os ditames da descentralização e, claro,  o 

programa em si. OPNAE revela, em termos de números de beneficiários e municípios 

atendidos, cifras consideráveis. Segundo dados do IBGE (2005), mais de 70% da população 

com faixa etária correspondente a 0-14 anos já estavam sendo atendidas pelo programa. 

Infelizmente, nem sempre os programas contam com gestores honestos e 

interessados em melhorar a situação socioeconômica do País. A dificuldade em se operar a 

medição dessa “ausência de vontade política” está na inexistência, no nosso ordenamento 

jurídico, de medidas eficientes de qualidade de programas centralizados ou descentralizados; 

no caso do PNAE, como avaliar a gestão dos recursos, se estão sendo eficientemente 

alocados? Como avaliar se os cardápios adotados Brasil afora são adequados aos hábitos 

regionais?  

Percebe-se na fala de alguns gestores o quanto o PNAE tem capacidade para se 

desenvolver como política social. Inclusive, há limitações referentes ao conhecimento mais 

específico do programa, logo não se infere ao certo suas potencialidades em um cunho mais 

social, cultural, ecológico e econômico. 

  
 

Aqui, no município, melhorou muito. Eu não tenho muito conhecimento sobre a 
merenda escolar, mas a gente sabe que melhorou. Muitos agricultores tem vendido 
parte da produção para o programa. Os 30% em lei tem sido garantido aqui no 
município. (Seu Pedro, secretário de agricultura) 
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Percebeu-se na literatura sobre o tema, bem como na voz de alguns agricultores e 

gestores, importantes gargalos do PNAE, a saber: 

1. Merendeira: número insuficiente de merendeiras para preparar a alimentação 

nos estabelecimentos; preparo técnico inadequado; alocação da merendeira na 

escola, pois não há a profissão de “merendeira”; 

 
A cada ano aumenta mais os meninos. É muita criança. Lá [cozinha] eu dou meu 
jeito, mas não é fácil, não. Em dia de mistura [carne, frango etc.] a gente tem que 
tomar o maior cuidado pra não queimar, pra não grudar muito nos tachos [panela]. 
Se tivesse mais gente na cozinha, ficaria melhor, mas a gente sabe que tem que 
gostar mesmo, se não aguenta o tranco. Já vi ajudante entrar na cozinha e ir 
embora no mesmo dia; pediu pra ir merendar e não voltou mais. (Dona Maria José, 
Merendeira) 
 

 
2. Infraestrutura e controle: precária infraestrutura das cozinhas; poucos 

equipamentos disponíveis para a conservação dos alimentos; ausência de 

supervisão adequada, para evitar o roubo de produtos dos estabelecimentos; 

acesso inadequado às escolas, sobretudo as do meio rural; 

 

Nós, aqui da Federação [agricultores], sabemos que o programa tem ajudado a 
gente, mas a gente também sabe que os recursos nem sempre são bem aplicados. A lei 
diz que 70% da alimentação têm que vir do município, ser natural, não ser de 
produtos da indústria. Será que isso tem sido cumprido? Não tem como a gente 
controlar, não. Tem agricultor produzindo muito leite, mas falta lugar pra refrigerar. 
Lá, em Cipó dos Anjos, fizeram agora um tanque de leite; ajudou bastante. Mas e os 
outros municípios? O problema maior disso é ter que vender o leite por um preço 
mais barato, já que não pode estocar nada, se não coalha e nem sempre vale a pena 
produzir outros produtos dele.  O queijo mesmo, antes com 10 reais você comprava 
1kg de queijo e ainda sobrava dinheiro; vai ver hoje quanto tá.. (Seu Claudio, 
responsável na FETRAECE). 

 

 

3. Profissionais técnicos: há um número insuficiente de nutricionistas no quadro 

do programa, logo não há como garantir satisfatoriamente boas preparações, 

adequadas ao gosto e aos aspectos nutritivos e, principalmente, segurança 

alimentar e nutricional nas práticas alimentares; há também um número 

crescente de cargos comissionados, incorrendo no erro de ter pouca vivência 

na função desempenhada, causando transtorno na gestão a partir de decisões 

equivocadas. 
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4. Outro fator substancial, não verificado na voz dos gestores, é o fato do valor 

repassado pela União ser insuficiente, para arcar com todos os recursos de que 

necessita os Estados e municípios e, em contrapartida, o expressivo desvio 

deste recurso público por esses entes. 

 

 

2.1 O leite de cabra como produto da merenda escolar 

 

Está presente, na fala dos agricultores e alguns gestores, a opinião acerca do leite 

de cabra na região. 

 
O leite de cabra está crescendo horrores. Antes ninguém queria tomar; hoje não é 
assim. Minha vizinha mesmo produz queijo e gordura que ela usa pra temperar a 
comida. É uma renda extra. Olha, essa época tá uma seca muito forte no sertão, e a 
cabra é mais forte que a vaca. Come qualquer coisa e não fica muito seca [magra]. 
(Dona Maria, agricultora) 
 
O Leite de cabra é uma realidade no município. Só este ano (2011), já foram 
entregues mais de cinco novos tanques de leite para resfriamento. As pessoas têm 
quebrado paradigmas em relação a esse tipo de leite, têm aparecido novas 
pesquisas mostrando todos os benefícios, até mesmo se comparado com o leite de 
vaca. (Seu Pedro, secretário de agricultura familiar) 

 
 

O leite pode ser uma ferramenta promissora para melhorar a qualidade da 

merenda escolar e garantir uma sustentabilidade dos hábitos regionais, a partir do 

desenvolvimento caprino na região. devido à rusticidade do rebanho caprino, pois esse é um 

animal que resiste bem às adversidades climáticas que o clima semiárido produz.  

Quixadá já é um dos polos de distribuição de carne caprina no Ceará, junto com 

outros municípios, como Quixeramobim, Itapipoca, Tauá etc. E a produção de leite é 

crescente. Atualmente, produzem-se inúmeros subprodutos a partir do leite de cabra, a saber: 

queijos dos mais variados tipos, iogurtes, sorvetes de diversos sabores, cosméticos, leite em 

pó. 

A produção e fabricação de queijos menos requintados e a preços mais acessíveis 

pode ser uma alternativa mais viável que possa contribuir para a expansão do mercado e 

crescimento mais sustentável do produto, bem como uma melhor apresentação e 

condicionamento.  
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Entre outros produtos derivados do leite de cabra, um produto em especial de 

grande aceitação no mercado, é o iogurte, que possui a vantagem do baixo custo de produção, 

por não necessitar de equipamentos sofisticados e devido à sua facilidade de preparo, 

normalmente só necessitando de leite e gelatina. Bezerra (2002) constatou que um dos 

produtos mais apreciados pelas crianças na merenda escolar é o “Bate-Gute” (uma bebida 

láctea com aroma de morango). É fácil perceber que possíveis adaptações poderiam ser feitas 

no iogurte, para melhorar ainda mais seu gosto e ir ao encontro dos sabores apreciados pelos 

escolares; uma alternativa simples e de baixo preço para a merenda escolar. Como se pode 

perceber, o leite de cabra tem autonomia para se desenvolver em um mercado tão promissor e 

competitivo como é o do leite. 

 

2.2 PNAE:legislação e burocracia 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar está alicerçado numa ampla 

legislação que lhe dá apoio e o regulariza enquanto política social. Conhecer toda ou pelo 

menos boa parte dessa regulamentação é imprescindível para um melhor controle e 

desenvolvimento do programa, sobretudo para os gestores. 

São partes da legislação do Brasil (2009c): 

• Lei no11.947, de 16 de Junho de 2009: Dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE aos 

alunos da educação básica 

• Resolução/FNDE/CD/nº 38, de 16 de julho de 2009: Dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola 

aos alunos da educação básica; altera as Leis no 10.880, de 9 de junho de 2004, 

11.27, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007;  revoga 

dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a 

Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. 

• Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993 e seus regulamentos. 

 

2.2.1 Lei de licitação e seus desdobramentos 
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A lei de licitação pode ser considerada extensa devido à quantidade de artigos e 

incisos. Há muitas peculiaridades que se não forem do conhecimento da população, podem 

propiciar um ambiente mais favorável à corrupção por parte dos gestores, justamente devido 

às possibilidades de motivação de alguns atos administrativos que alguns dispositivos legais 

regulam. 

 A Lei 8.666/93 no seu dispositivo VI, Art. 18, que define a aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, dispõe: 

• Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, 

no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma 

agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, 

conforme o artigo 14, da Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento 

da alimentação escolar aos alunos da educação básica.  

Esta garantia, se bem utilizada, tem a capacidade de fomentar o desenvolvimento 

rural e atender de forma eficiente os cardápios da merenda escolar, haja vista garantir um 

mínimo de compra dos produtos da alimentação dos escolares; igualmente, no que se refere á 

garantia de regionalização dos cardápios, haja vista os produtos estarem vindo da produção 

local do município. 

  
Nós temos respeitado os 30% que estão na lei. Nem sempre é fácil garantir isso. 
Muitos agricultores não conseguem se organizar em termos de escoamento da 
produção. O diálogo com as cooperativas existe, mas nem sempre é produtivo. Tem 
época que a produção de determinado produto cai bastante, então a gente fica no 
dilema de estocar mais de outro produto ou comprar em cima da necessidade real do 
município, e aquele que não tem na nossa produção[produto] buscar de fora. Parece 
simples, mas não é. (Seu Pedro, secretário de agricultura) 

 
 
 

A lei determina que, pelo menos, 30% da produção deverão vir da agricultura 

familiar e suas organizações. Contudo, fica o questionamento: a lei da margem para que o 

gestor compre mais de 30% da produção; por que isso não acontece? Seria muito produtivo 

para agricultura local, mas não vemos isso na voz dos envolvidos. Pelo contrário, o cenário 

atual representa uma preocupação para o futuro, principalmente no município de Quixadá, 

caso a usina de biodiesel continue crescendo em ritmo constante, em detrimento de alguns 

gêneros da agricultura familiar. 
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Não, acontece não. Tem da gente que fica com produto pra se vender e não consegue. 
Pra não estragar, o jeito é levar pra feira, que rapidinho a gente vende. Só que a 
gente já gasta também com transporte; é mais fácil estragar alguma coisa. Por 
exemplo, se eu levar uma saca de algodão pra feira, eu vendo logo, logo. Só que o 
lucro é menos, né. O preço é menor.(Seu Antônio, agricultor) 

 
Isso é mais do conhecimento deles [referindo-se à secretaria de agricultura do 
município] (Dona Ozélia, responsável na EMATERCE) 

 
Aqui, no município, nós temos potencial para garantir toda a alimentação das 
escolas.Problema é que falta boa vontade e vontade de aplicar a lei direito. Se você 
ficar aqui a manhã toda, vai ver a quantidade de colega que vem pedir ajuda no 
deslocamento de produto. Não tem como atender todo mundo. Olha a quantidade de 
alimento da feira do agricultor familiar... O prédio tá precisando de reforma. Não é 
só chegar e ter uma barraca pra vender, tem que ter estrutura, ambiente bom. (Seu 
Cláudio, responsável na FETRAECE) 

  

 
A Lei de licitações, apesar de normatizar todo o ordenamento de compras e 

vendas da administração pública, é foco de muitas críticas por parte dos gestores, 

principalmente por “engessar” alguns processos; não permitir uma maior discricionariedade 

nas tomadas de decisões e, também pelo fato de que, em alguns momentos, possibilita uma 

dupla interpretação em alguns de seus dispositivos. São argumentos usados com o propósito 

de fabricar uma legislação mais solta e permeável a toda sorte de desvio e abusos de poder em 

nome da falsa celeridade e eficiência. Se está inscrito em lei, deve ser seguido; somente em 

casos de calamidade pública, motivo de força maior ou outras ocasiões previstas em lei, é 

permissível ao administrador atuar com certa autonomia, mas não independência. 

No caso do PNAE, o argumento da morosidade administrativa não é sustentado, 

pois um razoável planejamento permite o prosseguimento regular do procedimento e a própria 

lei permite a qualquer licitante insurgir-se contra qualquer ato da administração pública. É o 

controle social a quem é de direito. Com tantos dispositivos na legislação do programa 

nacional de alimentação, é necessário que as informações (direitos e obrigações) sejam 

pormenorizadas para um melhor aproveitamento que a lei propicia a essa política. 

 

2.3 Organização administrativa:centralização, descentralização e escolarização 

 

A eficiente descentralização administrativa ainda é um objetivo não alcançado de 

forma positiva em alguns setores do governo. Se fossem delegadas maiores responsabilidades 



56 
 

em vários níveis de governo, provavelmente a informação e o apoio chegariam de maneira 

mais precisa e rápida. 

    

 

 
Nós temos os técnicos que prestam apoio logístico e técnico nos municípios 
vizinhos. Eles orientam a questão da produção; tem os da Ematerce, que vacinam 
os animais, controlam as pragas nas propriedades. Quando a gente recebe um 
chamado diretamente na secretaria, tentamos agilizar o máximo possível, para que 
o apoio chegue onde se precisa. Apesar de considerar bem satisfatória essa ajuda, a 
gente sabe que nem sempre ela chega logo. São muitas propriedades e necessidades 
nem sempre iguais. Temos que nos desdobrar pra dar conta de tudo. Pra você ver, 
não temos carros suficientes para cobrir toda nossa área; tem também o problema 
se algum quebrar e ir pra manutenção. O que nós temos mesmo é o interesse em 
ajudar sempre: quando não dá no momento mais certo, o jeito é esperar. (Pedro, 
secretário de agricultura do município) 

 
 

A discussão principal é se a descentralização é sempre benéfica e se a 

centralização sempre torna o processo administrativo e a tomada de decisões nos níveis de 

governo mais demorada. 

Na voz dos agricultores que têm seus filhos matriculados na rede pública 

municipal de ensino e das merendeiras, a respeito do atual panorama da merenda escolar em 

Quixadá, agora escolarizada, ou seja, descentralizada, traz à tona o questionamento sobre os 

pontos positivos e negativos da descentralização 

   
 

De primeiro, a gente já sabia, mais ou menos, o que ia ter pra semana toda. A 
merenda vinha do Governo já toda pronta, o cardápio com tudo explicado e pra 
gente era só ir pro batente e fazer. Hoje, eu só sei o que vai ser servido, quando a 
direção entrega pra mim. Eu acho que eu tinha que ter minha opinião mais 
valorizada; sou eu que tenho contato com as crianças, eu sei o que elas gostam e do 
que não gostam. Tem menino que se tomar achocolatado o mês inteiro não vai 
achar ruim. Eu sei que também não pode ser assim, mas essa história de que eles as 
[crianças] que escolhem a merenda, que comem o que querer, essas coisas que a 
gente vê no jornal, na televisão, nas propagandas, não existe, não. Em época de 
reunião a gente fala, mas chega a merenda depois e é sempre a mesma coisa: veio 
produto que a gente não pediu e o que a gente pediu não veio. Isso vai cansando 
demais. (Dona Maria José, Merendeira) 
 
Meu filho diz que a merenda é boa, mas às vezes é ruim mesmo. Depende do dia. Eu 
acho que é porque eles fazem umas coisas que as crianças não gostam. Se saíssem 
perguntando para os meninos, eles [a direção] ia se tocar do que eles gostam 
mesmo de comer. A gente sabe que às vezes a comida não é forte, então não 
sustenta, mas também dar pras crianças o que elas não gostam, não pode, não. 
(Dona Maria, agricultora) 

 
 



57 
 

Percebe-se no discurso da merendeira uma perda de poder que ela exercia dentro 

da escola na época que a merenda escolar era centralizada. Essa maior autonomia refere-se ao 

fato do maior controle e fiscalização que tinha sobre os alimentos estocados, bem como sobre 

a preparação de cada cardápio da semana. Hoje, é a direção que realiza esse controle. 

A merendeira confirma o desejo dos alunos por novos alimentos e percebe o 

descompasso entre o que é visto nos meios de comunicação a respeito da merenda escolar e a 

realidade local: cardápios repetitivos e, muitas vezes, sem gosto. 

Para a merendeira, merenda escolar ruim é o mesmo que não ter merenda.  

  
Quando falta merenda, as crianças ficam tristes, às vezes ficam agitadas. O dia na 
escola fica muito ruim. Muitas delas gostam de ir pra escola por causa da merenda, 
então, quando falta, há um desânimo mesmo. Não dá pra dizer que a merenda na 
escola é tudo na vida desses meninos; é claro que não é. Mas tem deles [crianças] 
que às vezes passam fome em casa e a hora do lanche é quase o último momento de 
comer do dia. Isso me corta o coração, mas é verdade. Faltar merenda é muito 
difícil na vida deles, e acho que na nossa também. Eu mesma me sinto assim [triste] 
quando acontece, mas ainda bem que isso melhorou bastante com o tempo. (Dona 
Maria José, Merendeira) 
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3  O LEITE NO SERTÃO CENTRAL 
 

 

3.1 Contornos da atual pecuária de corte no Brasil 

 

 
A expansão da moderna pecuária bovina se deu entre as décadas de 1940 e 1970, 

quando o rebanho mais do que dobrou, avançando sobre terras desocupadas nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, motivado pela intensificação das exportações e 

pela forte valorização da carne bovina(SCHLESINGER et al,2010).Mundialmente a produção 

de carne bovina aumentou em ritmo acelerado. O Brasil é hoje o maior exportador e os 

Estados Unidos são o maior produtor de carne bovina, apesar de ter o quarto maior rebanho 

bovino do mundo. (IBGE, 2011) 

Hoje, a pecuária é a atividade que ocupa a maior área dentre todas as atividades 

agropecuárias desenvolvidas no Brasil: são 199 mil hectares, o que equivale a 73% de toda a 

área ocupada por atividades agropecuárias no país.  Com cerca de 200 milhões de cabeças, o 

Brasil abriga o segundo maior rebanho bovino no mundo, inferior apenas ao da Índia, cuja 

participação no comércio internacional de carne bovina érelativamente reduzida. 

(SCHLESINGER et al, 2010). 

A pecuária de corte envolve uma diversidade de atores que vão desde os grandes 

pecuaristas altamente capitalizados a pequenos produtores rurais, grandes indústrias operando 

com os mais rígidos controles de qualidade à abatedouros sem nenhuma fiscalização. Isso 

dificulta uma sistematização, desde a produção da carne até a entrega final ao consumidor, 

justamente, pelo fato da compra ser realizada, muitas vezes, com atravessador, o que acaba 

aumentando o valor final do corte. 

A pecuária da região de Quixadá é representada pela avicultura, bovinocultura 

leiteira, ovinocultura e caprinocultura. A ovino-caprinocultura local está associada a agentes 

expressivos na região, tais como: a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos do Estado 

do Ceará - ACOCECE, composta por médios e grandes produtores; um frigorífico com 

tecnologia para beneficiar a carne dos ovinos e caprinos e o fato da ocorrência de alguns 

aspectos climáticos da região favoráveis à cultura.  

A caprinocultura adaptou-se muito bem à região, por se tratar de uma cultura que 

não necessita tanto de água, sendo de fácil alimentação, já que o clima da região é semiárido, 
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com poucas chuvas, incluindo um grande período de estiagem. Na região, existem tanques de 

resfriamento de leite para o processamento do leite de cabra e já existem mais de 70 

produtores, com alguns projetos, como o da cabra leiteira, que acontece nos municípios de 

Quixadá e Tauá, e já disponibilizou 140 reprodutores e 2800 cabras. 

Foram investidos mais de 2,3 milhões no projeto de inclusão social e produtiva de 

famílias, com o objetivo de gerar emprego e renda para pessoas que estão cadastradas no 

Programa Bolsa Família. Além da entrega de 70 reprodutores e 1400 cabras para cada 

município, ambos também receberão uma mini usina de beneficiamento de leite caprino, dois 

tanques de resfriamento de leite e 105 hectares de reserva alimentar. O projeto também 

envolve a capacitação dos produtores de animais sobre manejo alimentar, reprodutivo e 

sanitário de caprinos leiteiros, focando no associativismo e na gestão de empreendimentos; o 

projeto é financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDS e Governo do Estado do Ceará, através 

da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, e executado pela Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário - SDA, com o apoio do Instituto Agropólos e das Secretarias de 

Agricultura Municipais. O litro de leite caprino, atualmente, está sendo vendido em torno de 

R$1,20; para o agricultor, o litro do leite sai em torno de 0,70 centavos. Este valor já foi 

menor: girava por volta de 0,50 centavos; é um ganho de 0,20 centavos por litro de leite. 

(ZANELA et al, 2006). Nota-se um avanço, porém ainda é um valor reduzido se comparado 

ao valor final comercializado.  

O leite de cabra possui valor comercial superior ao leite de vaca – somente isto já 

era um fator muito favorável, para se pensar no beneficio que este tipo de alimento pode 

trazer à região. Carvalho e Campos (2006), afirmam que a atividade leiteira é uma boa 

alternativa para a agricultura familiar, uma vez que:  

 i) pode ser explorada em pequenas áreas e apresenta baixo risco comercial;  

 ii)  pode ser explorada em conjunto com outras atividades;   

 iii) o risco tecnológico nos sistemas a pasto é reduzido (comparado com a 

horticultura ou a fruticultura intensiva);  

 iv) o fluxo de caixa mensal é atraente, com características de assalariamento, e há 

emprego de mão-de-obra familiar, representando uma forma interessante de ocupação, renda  

e inclusão social para a população rural .  
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As potencialidades são inúmeras: o leite de cabra chega a ter 30% menos 

colesterol que o de vaca, além de possuir menor teor de açúcar. Considerando que as crianças, 

logo após o período de amamentação, estão propensas a um maior risco de intolerância ao 

leite de vaca, o leite de cabra já pode contribuir para diminuir os índices de entrada a postos 

de saúde e hospitais por problemas digestivos, erupções cutâneas ou outras doenças alérgicas. 

Atividade predominante na região, desde os princípios da ocupação portuguesa 

em Quixadá, a pecuária tem se tornado um dos fatores preponderantes do setor primário 

devido aos incentivos da administração municipal e do governo federal para ampliação e 

modernização desse tipo de cultura. Segundo o IBGE (2010) a prefeitura da cidade em 

parceria com a Fundação Banco do Brasil, por meio da Secretaria de Agricultura, está criando 

as condições necessárias para que o município, em poucos anos, seja o maior produtor de 

Ovinos e Caprinos do Ceará. 

Esse desenvolvimento é baseado em fomentos, tais como a disponibilização de 

horas de tratores gratuitas para produtores; a disponibilização de reprodutores com controle 

genético para melhoramento do rebanho e a liberação de verbas para custeio de operações.  

A avicultura também recebe incentivos para seu melhoramento. Entretanto, sua 

produção é significativamente maior e de maior geração de receitas para o município de 

Quixadá. Juntamente com o comércio, o setor avícola representa o principal setor da 

economia quixadaense; a produção é de cerca 80 mil frangos por semana, movimentando em 

torno de 1 milhão e 200 mil reais por mês. São gerados 400 empregos diretos e 

aproximadamente 2 mil indiretos, e a produção é voltada  para o consumo nos estado do 

Ceará, Piauí e Maranhão.  No município há, pelo menos, quatro granjas de grande porte 

(IBGE, 2010). 

 

3.1.1 Bovino leiteiro: cenário 

 

A produção brasileira de leite bovino é estimada em 27 bilhões de litros, com uma 

média nacional de 1.260 litros/vaca/ano, gerando um valor bruto de produção de 

aproximadamente R$ 15 bilhões. A maior parte do leite brasileiro é produzido no Sudeste, 

sendo Minas Gerais o maior produtor, com média de 7 bilhões de litros/ano. Já a região Norte 

apresenta o menor desempenho, com metade da produção média nacional, em razão do baixo 

padrão tecnológico da produção. (IBGE, 2010a). 
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De acordo com recente pesquisa realizada a partir de dados da EMBRAPA 

(2011), do total da quantidade de leite cru ou resfriado industrializado, sob inspeção, 

produzido no Brasil, em 2009, a região Nordeste contribuiu com 5,4%, apresentando menor 

percentual quando comparado às demais regiões brasileiras; no entanto, com relação à 

produção total anual de leite (com e sem inspeção), o Nordeste apresentou crescimento de 

12,63%, entre os anos de 2007 e 2009; nesse mesmo período, o Estado da Bahia apresentou 

aumento de 18,28% na produção de leite, destacando-se como o maior produtor de leite na 

região, com 1.182.019 mil litros, representando 31% do total de leite produzido no Nordeste e 

esta produção está concentrada nas mesorregiões do Centro-Sul e Sul baiano. Ainda segundo 

a mesma pesquisa, é nas mesorregiões dos Sertões Cearenses e Jaguaribe onde a produção 

leiteira do Estado do Ceará tem uma maior expressividade, perfazendo um total de 55,2% da 

produção de leite do estado e, no período compreendido entre 2007 e 2009, a produção de 

leite no estado apresentou crescimento de 3,7%, correspondendo à menor taxa entre os 

estados do Nordeste. (EMBRAPA, 2011) 

A cadeia produtiva de leite está interligada com diversos setores, sendo 

importante consumidora de produtos veterinários, material genético e químico, plásticos, 

açúcar, entre outros. As indústrias de laticínios exercem grande influência sobre a cadeia, 

selecionando as melhores propriedades com maior escala de produção, o que acaba 

prejudicando o pequeno produtor, que não tem um meio de transporte adequado para vender o 

leite produzido em sua propriedade na cidade. Isso facilita a ação da venda já na retirada do 

leite, normalmente por um preço mais baixo.  

Apesar dessa forte cadeia consumidora e dos avanços tecnológicos ocorridos ao 

longo dos últimos anos, a qualidade do leite no Brasil ainda está aquém do recomendado, 

comprometendo a integridade dos alimentos lácteos ofertados à população e também as 

possibilidades do País se estabelecer como um sólido competidor no mercado internacional. A 

baixa qualidade dessa matéria prima constipa a sua produção industrial a produtos de baixo 

valor agregado e com ausência de um padrão de mercado (DÜRR, 2005). 

 Segundo relatório da Fundação Brasileira para a Biodiversidade - FUNBIO, em 

2008, 10% da produção formal de leite do país foi adquirida pela Nestlé, o que demonstra o 

grande capital de algumas empresas que lideram o setor. Também nesse mesmo ano, cerca de 

2% das fazendas produziram 44% do leite do país enquanto a produção dos pequenos 

produtores não ultrapassou 20% do total. Essa concentração e os requerimentos por melhores 

índices de produção e qualidade exigem do produtor investimentos em tecnologia e 
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inviabilizam, cada vez mais, o trabalho dos pequenos produtores. Não há como um produtor 

em regime familiar competir com grandes indústrias, tamanha a disparidade de recursos 

técnicos e financeiros. 

O Ceará vem aumentando sua demanda de leite e a produção está aquém do 

consumo, o que cria uma excelente oportunidade para a cadeia produtiva local. Todavia, de 

acordo com levantamentos realizados pela Embrapa (2011), foi verificado que há pouca 

disponibilidade de técnicos qualificados, em função das Universidades da região oferecer 

poucos cursos compatíveis com o setor. Também há baixa coordenação da cadeia e 

descontinuidade de políticas.  

A disponibilidade inadequada de água continua sendo um fator que restringe o 

aumento da produção de leite no Ceará, porém isso pode ser compensado pela ação mútua dos 

órgãos competentes, que têm políticas próprias para a cadeia. Apesar disso, muito se tem 

produzido a partir do leite; um exemplo são os queijos para consumo in natura ou processado, 

e isso é muito importante para o sustento das famílias, bem como para a manutenção de um 

meio ambiente equilibrado, já que não há impacto ambiental nas práticas.  A produção de 

leite/dia no Ceará, segundo o IBGE, é de 1,165 milhão, com base em pesquisa realizada em 

2008. O Ceará importa cerca de 450 mil litros de leite/dia (SCHLESINGER et al,2010). 

Alguns pontos críticos que caracterizam o processo produtivo de leite são 

referenciados por Mello (2008). Entre eles, destacam-se os seguintes:  

 a) Grande número de produtores que adotam sistemas de produção não 

especializados e que tem apenas o objetivo de obter uma renda complementar;  

 b) Grande parte da produção de leite é destinada ao consumo na forma in natura 

(leite cru) e à produção de derivados;  

 c) Baixa eficiência técnica e econômica dos sistemas, resultando em baixa 

produtividade das explorações e altos custos de transporte da produção;  

 d) Grande número de propriedades que apresentam altos índices de diversificação 

das atividades agrícolas;  

 e) Produção sazonal da atividade leiteira;  

 f) Alto custo de produção do atual sistema produtivo, comparado com os custos 

de produção de regiões com maior produtividade;  

 g) Alto custo do transporte do leite devido à pulverização geográfica das 

propriedades rurais.  

Como afirma Nunes (2009, p. 143),  
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No Estado do Ceará, a atividade leiteira é desenvolvida principalmente em 
propriedades com pequenas dimensões, sendo que a mão-de-obra predominante na 
grande maioria é a familiar. Em geral, as propriedades são diversificadas com a 
atividade leiteira sendo consorciada com outras culturas. Somente nas bacias 
leiteiras tradicionais é que existem, embora em número bem reduzido, produtores 
especializados que têm a produção de leite como sua única e exclusiva fonte de 
renda. 
 
 

  
Ainda nesse sentido, 

 
 

nas pequenas propriedades rurais, a atividade desempenha um importante papel 
econômico. Apesar de o leite não ocupar grande parte da área das propriedades, sua 
participação na renda é significativa. Devido à sua característica de proporcionar 
uma renda mensal adicional, pode-se afirmar que ele é responsável pela manutenção 
das famílias nos períodos de entressafra das culturas anuais. É importante ressaltar 
ainda que, em muitos casos, o leite acaba financiando outras atividades da unidade 
de produção, além de contribuir na melhoria das condições de vida da própria 
família servindo como alimento. Deve-se considerar também que, em muitos casos, 
a atividade leiteira pode representar a única razão para a permanência de um 
significativo contingente de pessoas no meio rural. No Ceará, a classe dos 
produtores de leite não é efetivamente organizada. Eles reclamam tanto do preço 
recebido pelo leite quanto da forma como ele é elaborado. Percebe-se que muitos 
produtores não têm o menor conhecimento de como realmente o preço é formado. 
Além disso, questionam as margens da indústria, gerando uma certa desconfiança 
em relação ao processo de comercialização, o que tem um reflexo negativo na 
relação produtor-indústria. (NUNES, 2009, p.144) 
 

 

3.2 Leite de cabra: situação no município de Quixadá 

A cabra foi o primeiro animal capaz de produzir alimentos domesticado pelo 

homem, há cerca de 10 mil anos. De lá para cá, sempre acompanhou a história da 

humanidade, conforme atestam diversos relatos históricos, mitológicos e até mesmo bíblicos, 

que mencionam os caprinos. (BRASIL, 2012b) 

No Brasil, segundo dados da Organização nas Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação - FAO, existem cerca de 13 milhões de caprinos, correspondentes ao 10º 

rebanho do mundo. Todavia a produção de leite de cabra contribui apenas com 1,3%, 

aproximadamente 141 mil toneladas. A França, por exemplo, produz cerca de 500 mil 

toneladas anualmente, sendo o maior produtor mundial de queijo de leite de cabra.   

Em torno de 74% do rebanho mundial de caprinos encontram-se difundidos nas 

regiões tropicais e áridas. No Brasil, cerca de 90% do rebanho caprino encontra-se na região 

Nordeste, principalmente na zona semiárida. Caracteriza-se por ser uma espécie de grande 
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importância econômica devido a sua rusticidade, que permite uma favorável adaptação ao 

meio, ressaltando a qualidade do leite que fornece à alimentação (DUBEUF et al., 2004) 

A demanda por produtos de origem animal de qualidade torna-se cada vez mais 

visada pelo mercado consumidor, gerando a busca contínua pela produção e processamentos 

de alimentos cada vez mais elaborados e de certificação garantida. Tal situação não é 

diferente para o leite caprino, o qual necessita também de cuidados para tornar-se um 

alimento palatável, levando, assim, à sua expansão no mercado nacional e, consequentemente, 

no município de Quixadá. 

O fato de o leite caprino apresentar uma composição química constituída de 

proteínas de alto valor biológico e ácidos graxos essenciais, além de seu conteúdo mineral e 

vitamínico, o qualifica como um alimento de elevado valor nutricional, ainda representando 

grande importância na alimentação infantil pelas suas características de hipoalergenicidade e 

digestibilidade devido aos glóbulos de gordura diminuídos (HAENLEIN, 2004). Contudo 

sabe-se que o leite de cabra exerce certa repugnância em algumas pessoas, devido ao seu 

aroma ser diferenciado do leite de vaca quando consersado em más condições de higiene. O 

mau cheiro, denominado hircino, é transmitido pelo bode quando está perto das cabras em 

lactação, impregnando-as, além de transmiti-lo diretamente ao leite. 

Segundo definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2000), o leite de cabra é o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em 

condições de higiene, de cabras sadias, bem alimentadas e descansadas. Apresentando alto 

valor nutritivo e qualidade dietética, é um alimento que apresenta elementos necessários à 

nutrição humana, como: açúcares, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais. Apresenta 

ainda alta digestibilidade, em função do tamanho e dispersão dos glóbulos de gordura, bem 

como das características de sua proteína (caseína). É ideal para crianças recém-nascidas ou 

pessoas idosas, pois não provoca cólicas estomacais, chegando, em alguns casos, a eliminá-

las.  

Ainda segundo o MAPA (2000), a cabra deve ter, pelo menos, 1,20m(quadrados) 

de área útil por matriz. A região de ordenha deve estar afastada de fontes que exalem mau 

cheiro e/ou materiais que venham causar prejuízo na higiene do leite. A pasteurização do leite 

deve ser realizada imediatamente depois da ordenha ou, no máximo, em período não superior 

a 30 minutos após sua obtenção. Não atendida essa condição, o leite deverá ser imediatamente 

refrigerado, até atingir a temperatura de 4ocem um período de tempo não superior a duas 

horas após o término da ordenha. 
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No âmbito da pesquisa, o leite de cabra vem sendo estudado em diversas partes do 

mundo, com o intuito de obter uma crescente aceitação e maior qualidade do produto, assim 

como acentuar substâncias benéficas à saúde humana. Neste contexto, há fatores que 

influenciam a qualidade do leite. Podem ser genéticos, fisiológico, climáticos e, 

principalmente, de origem alimentar. 

A eficiência produtiva da cabra pode ser medida através da produção de leite e do 

número de crias por ano. O consumo de forragem por seis cabras, com produção média de 1,2 

litros de leite/dia, equivale ao de uma vaca com produção de seis litros de leite/dia, ou seja, a 

produção total é 15% maior, enquanto em termos de crias, as seis cabras podem ter até 21 

cabritos em dois anos, enquanto a vaca só produzirá no máximo duas crias. (QUADROS, 

2008) 

Considerando essas especificidades, é preciso pensar em como garantir a 

qualidade do leite em um ambiente com um menor avanço tecnológico, característica 

principal das pequenas propriedades, como em Quixadá.  Naquela região, o leite vem sendo 

produzido em uma escala bem maior que em anos anteriores, e a cada dia a produção torna-se 

mais viável ao pequeno produtor. Atualmente, está inserido no município o programa Cabra 

de Leite, com o intuito de fomentar o desenvolvimento dessa cultura na região(IBGE, 2011). 

Felizmente, os caprinos são animais muito fortes em relação às adversidades climáticas; este 

fator já explica em parte o momento de prosperidade que está passando a produção nacional 

de leite de cabra, sobretudo em regiões mais áridas, como o sertão central. Apesar de os 

caprinos sobreviverem bem em condições adversas, a literatura cientifica e o próprio 

conhecimento adquirido ao longo dos tempos pelos produtores demonstram que o animal 

deve ter cuidados especiais, e não ser posto em condições estressantes a todo momento. 

Salienta-se que as cabras, em função do seu temperamento dócil, podem ser facilmente 

manejadas. 

Por fim, a produção de leite de cabra pode se tornar um importante meio na 

produção alimentar e segurança alimentar e nutricional e, com isso, diminuir os níveis de 

desnutrição e mortalidade infantil. 

3.3 Leite e seus derivados 

 

Por definição, segundo a Instrução Normativa número 51 (18/09/2002), que 

aprova os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite, “entende-se 

por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em 
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condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros 

animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda”. (BRASIL, 2012c) 

Este, porém, é um conceito que diverge da opinião de muitos, isto porque não 

engloba outros animais que também produzem leite, como a cabra. Valsechi (2001, p.2) 

defende um conceito mais amplo no qual define  

 
o leite como um produto integral da ordenha total e ininterrupta de uma fêmea 
leiteira sadia, bem nutrida e não fatigada. O leite deve ser produzido de forma 
adequada, isento de substâncias estranhas e não conter colostro. A composição do 
leite varia de acordo com a espécie, raça, individualidade, alimentação e outrso 
fatores. 

 

 

Um dos derivados do leite mais significativo para a economia do município de 

Quixadá é o queijo. A fabricação antes acontecia somente em moldes artesanais, hoje já há 

instalações específicas que aceleram o processo e conseguem produzir em uma maior escala, 

favorecendo o escoamento do produto para outras regiões. 

 

3.3.1 Queijo coalho 

 

O queijo coalho figura entre os alimentos do Nordeste brasileiro. Seu processo de 

fabricação é baseado na coagulação e fermentação do leite de vaca, de cabra ou de ovelha, e 

na prensagem da massa.  Processo simples, mas rico em detalhes e em traços culturais.  

Devido à sua resistência ao calor, pode ser consumido assado, frito, fresco ou mesmo como 

ingredientes em diversas preparações. 

Inicialmente, o coalho, produto usado para coalhar, talhar e coagular o leite, era 

retirado das vísceras de um animal abatido, normalmente o porco, extraídas imediatamente 

após a sangria. A buchada era mergulhada no leite que coalhavam as proteínas, devido ao 

contato com as enzimas e demais micro-organismos do animal. Este é o processo mais antigo 

de fabricação do queijo coalho. Hoje, já se produz em larga escala a partir de coalho animal e 

industrializado.  

Embora a legislação brasileira estabeleça que o leite utilizado na fabricação de 

queijos deva ser submetido à pasteurização ou a tratamento térmico equivalente, na maioria 

dos casos isso não acontece, pelo menos na produção em pequena escala. Na voz de alguns 
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entrevistados durante a pesquisa, há sempre o debate em torno da preparação do queijo coalho 

diretamente do leite cru, afirmando que antigamente não se via tantas doenças como hoje, 

sobretudo alergias de cunho desconhecido, ou do leite já tratado que passou por todas as 

etapas preconizadas pela legislação. Percebe-se que os fatos e as falas se divergem quando o 

assunto é tratamento do leite; tanto nesta pesquisa, quanto na literatura sobre o tema. 

Em 1955, o professor e pesquisador Dr. F. Pompeo do Amaral escreveu o livro “O 

Leite – Problema Nacional”; na ocasião, este trabalho lhe rendeu o prêmio “Academia 

Nacional de Medicina” e foi um marco na discussão a respeito da dinâmica do leite no Brasil. 

Seu trabalho recebeu o parecer favorável dessa academia e, entre outras palavras, o relator 

responsável pelo voto final do livro foi enfático na discussão sobre o leite cru e o leite 

pasteurizado, que na época tornou-se obrigatório, prejudicando a produção de muitos 

produtores de menor renda, notadamente o de regime familiar. O Sr. Pompeu do Amaral 

(1957, p. 13) considerava  

   
a Pasteurização motivo de retardamento de progresso higiênico nos centros de 
produção de leite, uma das causas do aumento do preço e incentivo ao monopólio, 
tem a única vantagem de reduzir o número de bactérias vivas, mas não proporciona 
ao consumidor leite de primeira qualidade e sim leite caro, eivado de bactérias termo 
resistentes e produtos tóxicos do metabolismo microbiano operado durante o longo 
tempo em que muitos milhares de bactérias estiveram se desenvolvendo no precioso 
meio de cultura. Acrescenta-se o fato da adição de água que os exploradores desta 
indústria sabem que retarda a coagulação pelo rebaixamento do grau de acidez 9 e 
mais os conservadores, como bicarbonato de sódio, água oxigenada etc. 
 
 

Por fim, é pertinente outro relato de Amaral (1957, p.11), obtido através de um 

relatório que narra uma experiência vivida pela Sr. William Osler 

 
 

Já famoso professor da Universidade de Oxford, Sir William Osler resolveu, um dia, 
visitar sua modesta cidade natal. Entre suas emoções, figura o encontro com antiga 
companheira de escola. O luto fechado indicava perde recente de pessoa da família. 
--- Casou, Mary? – Perguntou-lhe o professor. 
--- Sim, casei --- respondeu Mary, pondo na resposta um pouco de drama . 
--- Filhos? 
--- Sete --- retrucou. E comovida: --- Morreram cinco! 
A conversa prosseguiu, indagando Sir William Osler a causa de tamanha 
mortalidade. Mary desfiou o rosário: 
--- Cólera infantil, diarreia estival, etc. E prosseguiu resignada: --- Consolei-me, pois 
foi a Providência que os levou. 
O professor ouviu, meditou e contestou: 
--- Mary, nada teve isso com a Providência. Seus meninos foram envenenados por 
leite impuro.   
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 Este relato contrapõe a ideia de preservação de hábitos mais rudimentares, 

como o consumo de leite in natura, sem algum tipo de tratamento mais especial. Jassen-

Escudero e Rodriguez-Amáya (1981, p.91) defende a ideia de que a pasteurização do leite 

teve sua origem puramente comercial: permitir a venda por um tempo maior que o obtido com 

leite cru. Diante do exposto, vale o questionamento se a pasteurização serve para que o leite 

seja conservado em boas condições até chegar ao consumidor, efetivamente. 

Amaral (1957, p.78) descreve como ocorria o transporte de leite na capital de São 

Paulo, em meados dos anos 60:  

 
A maior parte do leite que São Paulo consome, colhidas em fazendas longínquas e 
em condições as mais precárias, é transportada sem qualquer cuidado adequado, para 
os entrepostos de recebimento do interior. Aí, então, é acondicionada em latões, os 
quais são mais tarde embarcados em vagões da E. F. Central do Brasil (3/4 ou 
mesmo 4/5 de leite, que a cidade consome, chegam-lhe por essa via), para uma 
viagem que, segundo declarou, o Dr. Alexandre Melo, na Federação das Indústrias, 
não se realiza com horário certo. O trem leitero chega a São Paulo com atraso que, 
não raro, ultrapassa 60 horas, sendo comum o desembarque do leite das usinas 
depois de 48 horas de viagem. Ora, é sabido que os carros que trazem o leite 
poderiam ser qualificados mais bem como estufas do que como frigoríficos. Em 
semelhantes condições, a mais bisonha dona de casa não acreditaria que o produto 
chegasse, a nossa cidade, ainda com possibilidade de suportar a pasteurização, não 
viesse sob a ação de conservadores não permitidos pelos regulamentos em vigor, 
como inconvenientes para o organismo do consumidor.  
 

 

Apesar das diferenças de época, respeitando as evoluções acontecidas até os dias 

de hoje, é pertinente refletir o que de fato tem mudado para melhor  e o que continua sendo 

um ponto de reflexão no tratamento e transporte do leite. O leite cru, in natura, continua 

sendo utilizado com forte potencialidade Brasil afora. Constitui-se, há tempos, como um 

alimento alicerce da preservação em termos de cultura alimentar. Pensar sobre esses processos 

é fundamental para uma compreensão alargada do papel do leite hoje na sociedade, não 

somente contemplando como alimento em si, mas pensando em termos de cultura alimentar, 

como um alimento que representa uma boa margem da história de nosso povo. Em termos de 

Segurança Alimentar e Nutricional, o leite exerce um papel positivo devido à sua composição 

e suas características nutricionais. 
 

3.4 O leite como produto no Sertão Central 
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Esse estudo parteda realidade local do leite no Sertão Central Cearense, 

especificamente no município de Quixadá,onde a produção ocorre para o autoconsumo e para 

venda, e já existem grandes produtores de queijo vendendo para o município e para várias 

regiões do Brasil. Nesse cenário, contudo, existe o pequeno produtor, que continua 

produzindo queijo de maneira artesanal. Ele possui algumas cabeças de gado em sua 

propriedade, normalmente não sendo subsidiado por nenhum programa de governo ou apoio 

técnico, tendo, assim, que gerar renda para o sustento de sua família a partir do conhecimento 

empírico, gerado de geração em geração, mas que, devido a algumas peculiaridades de clima 

e solo, torna complicada, em alguns momentos, a ausência de uma assistência técnica mais 

específica para a solução e reflexão de determinados problemas. O pequeno produtor utiliza-

se, principalmente, de instrumentos mais rudimentares e o grande produtor já emprega toda 

uma tecnologia na sua produção.  

O preço médio do leite na região, comprado diretamente do produtor, tem girado 

em torno de R$1,20. Acontece que para se produzir 1 kg de queijo são necessários, pelo 

menos, 8 litros de leite. O que significa que 1 kg de queijo custaria o equivalente a R$10,00. 

Logo nem sempre é viável economicamente se produzir queijo para a venda. Algumas 

famílias ainda conseguem promover uma margem maior de lucro devido aos subprodutos do 

queijo, como a manteiga, a nata, a coalhada, etc. Esses subprodutos são utilizados, muitas 

vezes, como temperos, com exceção da coalhada, na alimentação da família, na preparação de 

receitas. Isso permite um lucro mais razoável para quem ainda produz leite de maneira 

artesanal e precisa sobreviver nesse nicho de mercado cada vez mais competitivo. 

A partir da identificação e detalhamento das etapas de preparo desses alimentos 

(queijo coalho, manteiga, nata e coalhada), todos derivados diretos do leite e com forte 

potencial econômico e de aceitação na região, identificados a partir de conversas com 

produtores rurais e agricultores, sendo confirmado pela merendeira entrevistada, que trabalha 

na escola há mais de 10 anos, que tais alimentos agradam muito às crianças quando servidos 

na alimentação escolar, e também pelo fato de suas preparações estarem enraizadas na cultura 

de muitas famílias, já figurando como uma tradição entre elas; foram descritos seus processos 

de fabricação e caracterização, obtidos a partir de observação e entrevistas.  

Por fim, foram levantados alguns questionamentos, a fim de aproximá-los da 

realidade da alimentação escolar no Sertão Central. Afinal, são alimentos que podem 

contribuir fortemente para trazer mais renda à população da região, contribuindo para bons 

hábitos em Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, garantindo o Direito Humano à 



70 
 

Alimentação Adequada - DHAA, assim como fortalecendo o vínculo da criança com a escola, 

a partir de um alimento servido na merenda com mais qualidade e mais bem aceito pelos 

alunos. 

 

• Cenário  

 

Localidade: Pedras Pretas / município de Canindé, CE. 

A fazenda de Pedras Pretas fica localizada na região dos Sertões Cearenses, mais 

especificamente no Sertão de Canindé; distante 124 quilômetros de Fortaleza; àrea de 

3.128km2, com 74.473 habitantes (IBGE, 2007).O acesso ao local se dá através de uma 

estrada de carroçal. 

A casa é cercada por paus e arames. Logo na entrada, há um grande portão de 

madeira que já traz ao visitante o sentimento de estar no sertão. A casaé dividida nos 

seguintes compartimentos: sala de jantar, cozinha, quartos, banheiro; há também um extenso 

alpendre que faz vista a várias plantas que enfeitam e dão vida ao local. Do alto do muro que 

separa o alpendre do quintal, é possível visualizar uma extensa área do sertão de Canindé. O 

local, de maneira geral, é bem arrumado e limpo. 

A cozinha de certa forma representa o ambiente mais valorizado na casa. 

Funciona como o espelho da residência, pois é esse local que retrata boa parte da cultura do 

local, assim como as condições de vida em que vive a família. A cozinha possui um grande 

fogão à lenha. A família afirma que gosta de preparar determinadas comidas nesse tipo de 

fogão, pois afirma que o alimento fica mais gostoso e bem cozido.  

Durante as preparações percebeu-se o amor com que eram realizadas as feituras. 

Sendo boa parte das preparações realizadas com a ajuda de todos os moradores da casa, por 

meio da divisão de tarefas. Os ingredientes eram preparados sempre em grandes panelas de 

barro, conservando a tradição e os modos de vida de gerações passadas. Logo na chegada ao 

local, no período da noite, foi preparada canja de galinha bem consistente e servida na mesa 

principal da casa e, de sobremesa, um doce. O sentimento de alegria e de prazer consumia 

aquele ambiente. 

A produção na localidade é baseada na agricultura e na pecuária. Em termos de 

agricultura, predomina a produção de milho e de feijão.O feijão faz parte da rotina alimentar 

da família, acompanhado do arroz, farinha de mandioca e alguma fonte de proteína, 
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geralmente carne de galinha, ovo e, secundariamente, carne de vaca, que é adquirida de 

terceiros. O milho ainda serve para alimentar parte dos animais, como as galinhas e porcos. 

O porco é criado para consumo em ocasiões especiais: aniversários, reuniões 

familiares, festas natalinas, dentre outras. O animal é colocado para engorda em situação de 

confinamento, dentro de um chiqueiro, normalmente comendo o que sobra da alimentação dos 

moradores da fazenda e milho e soro, derivado da preparação do queijo coalho. Fornece 

gordura, carne e o coalho que é indispensável na manufatura do queijo. 

A galinha é outro animal muito importante na localidade, servindo para a 

alimentação através dos ovos ou da carne.É criada, normalmente, em cercados, alimentando-

se basicamente de milho. Junto com os porcos e ovelhas, fornece a carne consumida na 

propriedade. 

A produção familiar é muito forte na localidade. Ainda se produzem muitas 

receitas antigas e conservam muitas tradições ao longo das gerações. Boa parte do que é 

consumido pelos moradores da fazenda vem de derivados do leite. 

O queijo, por exemplo, é apreciado por todos e, ainda, é usado como fonte de 

renda através da venda na propriedade. Apesar do processo de manufatura do queijo não ser 

simples, ainda assim é produzido com qualidade e com um arcabouço cultural de longas 

datas. 
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__________________________________ 

1 Galinhada: espécie de sopa bem temperada feita a partir da galinha. 

 

3.5Passo a passo para preparação do queijo coalho  

Após a ordenha, o leite já retirado da vaca, é colocado em galões, já sendo 

recolhido, posteriormente, para o resfriamento ou para fervura. Esse leite pode ser usado para 

a alimentação da família ou para venda. Ocorre, esporadicamente, a comercialização desse 

produto em locais próximos da propriedade. É um meio a mais de gerar renda à família. 

 

 
Fig. 3 – Cotidiano do trato com o leite na propriedade 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisado 
 

 
 

1.  A primeira etapa caracteriza-se pela ordenha da vaca, normalmente em curral. 

Consegue-se mais ou menos leite a depender do tamanho do animal (vacas holandesas 

compõem o rebanho da região e são conhecidas por produzir alto teor de leite), da 

forma de criação (animais que ficam em ambientes muito pequenos tendem a produzir 

menos leite), da alimentação (em épocas de seca a alimentação torna-se muito difícil, 

tendo que se recorrer a rações mais caras), etc. Normalmente, os animais são 

ordenhados sempre no mesmo local; isso evita com que o animal fique afetado, 

prejudicando a retirada do leite. Às vezes, a ordenha acontece em dois animais 

simultaneamente, por um mesmo ordenhador. 
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Figura 4 – Retirada do leite 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 
 

2 Após dois ou três dias, o coalho pode ser utilizado na preparação do queijo. Retira-se o 

coalho e  coloca-se de molho no soro. Na ocasião, o coalho havia sido colocado por volta das 

17h e seria retirado pela manhã no outro dia. Esse coalho, retirado do intestino do porco, 

rende em média uma semana de produção de queijo para a família. Este soro, acrescido do 

coalho, é usado somente para coalhar o leite, porém o soro que é utilizado para alimentação 

dos animais da propriedade é o derivado da elaboração do queijo, sem acréscimo do coalho, 

contribuindo para a sobrevida em períodos de seca, principalmente para os bezerros que são. 

“enjeitados”. São utilizados em torno de 1-2 litros de soro para cada kg de queijo. 

 

 

 

 

Figura 5 – Intestino do porco 
                Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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3 O leite é coado num tecido fino (pano de algodão) e acrescenta-se meio litro de água para 

cada dez litros de leite e em seguida é adicionado o soro proporcional à preparação, que 

estava com o coalho  de molho desde o dia anterior. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 – Soro 
Fonte: Arquivo pessoal do investigador 

 
 

4 Mistura-se bem com uma colher de pau e depois tampa-se. Depois, aproximadamente, de 

30-40 minutos o leite já está coalhado. Em seguida, mexe-se novamente e depois deixa 

descansar. A próxima fase é a soltura do soro que, em média, fica em 30 minutos de repouso. 

 
Figura 7 – Fase da mistura do leite 

Fonte Arquivo pessoal do pesquisador 
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6 Coa-se, para separar a parte sólida da líquida. É usada uma peneira; põe-se para esquentar 

em média 10 litros de soro. Enquanto esta parte está no fogo, retira-se o resto do soro da 

panela e coa em outro recipiente, deixando ficar somente a coalhada. 

 

 
Figura 8 – Separação da parte sólida da líquida 

Fonte: Arquivo pessoal do investigador 
 
 

7 Essa coalhada será esfarelada e colocada dentro do soro que estava no fogo, até ser coberta 

por inteiro. Deixa-se descansar por 10 minutos. Acrescenta-se 200g de sal, em média, em uma 

bacia e dilui-se em torno de 1 litro de soro quente. 

 
Figura 9 – Soro diluído 

Fonte:Arquivo pessoal do pesquisador 
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8 Depois o soro que está junto com a coalhada é coado, ficando, assim, somente a coalhada. 

 
Figura 10 – Soro coado 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

9 A coalhada, então, é colocada junto com o soro já salgado; é esfarelada e em seguida vai 

para a prensa (material utilizado para dar forma ao queijo e escorrer o soro), que já deve estar 

com o devido plástico ou pano. Este plástico ou pano contém pequenos orifícios pode onde o 

soro escorre, ficando somente a coalhada prensada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 11 – Coalhada prensada 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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10 Após a prensa, é retirado o soro; somente a coalhada permanece dentro do plástico. Enrola-

se a ponta do saco e pendura-se em um pedaço de madeira (chincho) para fazer pressão. O 

soro restante (salgado) volta para a panela que está no fogo com o soro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Prensa 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
11 Está chegando o final da preparação. Todo o soro vai para fervura, para poder liberar a 

nata. Após a retirada da nata, pega-se toda ela e coloca-se para coar em tecido fino; amarra-se 

a boca do saco e pendura-se em um ponto alto, a fim de que o soro seja todo ele escorrido, 

ficando somente  a nata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Aperto na prensa 
   Fonte: arquivo pessoal do pesquisador 
     
 

Fig. 13 – Retirada da prensa 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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Figura 14 - Nata sendo coada 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 
12 O queijo saí da prensa, aproximadamente, depois de duas horas e é colocado em um panela 

grande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Queijo  
Fonte:Arquivo pessoal do pesquisador 

 
 

13 Acrescenta-se o soro fervendo até encher completamente a panela. Esse processo é feito 

bem cedo, por volta das 6-7hs da manhã. Somente no final da tarde, o queijo é retirado da 

panela para ser emprensado novamente. Coloca-se o soro junto do coalho novamente (5lts) e 

o restante já vai para a alimentação dos porcos. 
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Figura 16 – Último aperto na prensa 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

14 Por volta das 21hs é realizado um novo aperto do queijo na prensa, onde permanecerá até o 

dia seguinte pela manhã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17– Queijo Pronto 
                                                          Fonte:Arquivo pessoal do pesquisador 
 

15 No dia seguinte, cedinho, por volta das 6, 7h, o queijo é, então, desemprensado. Retira-se 

as bordas do queijo. Dona Lúcia relata que as tais bordas são deliciosas e apreciadas por 

muitos da família, tornando-se motivo de disputa para comê-las. 
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Figura 18 – Retirada das bordas do queijo 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 
 

16 A última etapa é o armazenamento. Normalmente o queijo é enrolado em papel alumínio e 

colocado no freezer em uma temperatura que não permita o congelamento. Em outros casos 

permanece armazenado em uma tábua nua, em local arejado 

 
Figura 19 – Armazenamento do queijo 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

O queijo figura entre os principais derivados do leite, porém há outros não menos 

importantes para a economia local, como a manteiga, a coalhada e a nata. 

 

3.6Passo a passo para preparação da manteiga 

 

• Para se realizar o preparo de 1kg de manteiga, são necessários em torno de 3kg de nata. 
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1. Coloca-se a nata numa bacia bem grande e bate-se com uma colher de pau 

até ficar despregado da bacia. É necessário que esta etapa seja bem feita, 

para que não se perca nata. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 20 – Nata sendo batida 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

2. Lava-se em água. Este processo é feito por três vezes seguidas, retirando a 

sujeira e acrescentando água limpa 

3. Depois da terceira lavagem, a nata, que está escorrida, vai para o fogo em 

um panela. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 21 – Nata no fogo 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
4 Ferve-se a nata por aproximadamente 2-3 horas. É importante que se mexa sempre 

para a manteiga ir soltando. Quando a manteiga estiver bem dourada, coa-se num 

tecido fino, cobre-se e deixa-se esfriar. Deve-se evitar tampar a panela, usando um 

tecido fino, pois isso evita que formem-se vapores de água e que caiam dentro da 

preparação. 
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Figura 22 – Soltura da manteiga 
   Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Um ponto importante é que a cultura popular local não permite que muitas 

pessoas circulem na cozinha onde se prepara a manteiga da terra. Se assim ocorrer pode-se 

perder toda a nata e não se obtém nada de manteiga. 

 

1. Espera-se esfriar, engarrafa-se e tampa-se. 

 

3.7 Passo a passo para preparação da nata 

 

1.        Por volta das 7h da manhã, retira-se a nata do soro fervendo e coloca-se tudo no pano 

para escorrer. 

 
Figura 23 – Escorrimento da nata 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 



83 
 

 

2. Passa-se o dia todo escorrendo. Somente no final da tarde, é retirado e colocado dentro 

de um recipiente de plástico. 

3. Este processo de preparação é feito diariamente até se atingir a quantidade suficiente 

para a preparação da manteiga. 

 

3.8Passo a passo para preparação da coalhada 

 

1 Pinga-se gotas de limão dentro do leite ou coloca-se pedacinhos de pão, com a 

finalidade de azedá-lo. 

2 Deixa-se de um dia para o outro, até a consistência ideal para consumo. Quanto 

mais forte o leite, mais consistente é a coalhada. Essa é a vantagem de realizar tal 

preparação a partir do leite in natura. 

 

É notório o potencial que alguns alimentos assumem na região e a contribuição 

que poderiam oferecer à alimentação escolar, assim como aos cardápios domésticos das 

famílias, sobretudo dos pequenos produtores rurais. Entretanto, deve-se pensar em uma 

política sólida que ofereça os subsídios precisos para que os agricultores fortaleçam suas 

produções e, principalmente, possam agilizar os meios de venda do que é produzido em suas 

propriedades diretamente para as prefeituras ou escolas, a depender do modelo de política 

adotado. Em termos econômicos são preparações baratas, logo sendo economicamente 

viáveis, para serem deslocadas para os cardápios da alimentação escolar. Além disso, são 

nutritivas, contribuindo para o acréscimo em termos de nutrientes no quadro alimentar diário 

das crianças. 
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4 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DIREITO HUMANO À 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SERTÃO: um diálogo possível 
 
 

O Brasil tem desenvolvido ações com o intuito de melhorar as políticas públicas 

que visam a dar sustentabilidade ao conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). É 

uma tarefa longa, considerando as peculiaridades econômicas, sociais e culturais de nosso 

País. 

A erradicação da fome, como um tema transversal, quando se pensa em SAN não 

só no Brasil, mas no mundo, vem sendo tema de forte debate. Na Cúpula Mundial de 

Alimentação, acontecida em Roma, em 1996, foi estabelecida como meta a redução do 

número de pessoas subnutridas à metade do seu nível atual, até no máximo 2015. (BURITY et 

al, 2010) 

Na Declaração de Roma, sobre a Segurança Alimentar Mundial, os Chefes de 

Estado e de Governo reafirmaram “o direito de toda pessoa a ter acesso a alimentos seguros e 

nutritivos, em consonância com o direito à alimentação adequada e com o direito fundamental 

de toda pessoa de estar livre da fome”. O objetivo 7.4 do Plano de Ação da Cúpula Mundial 

da Alimentação, conforme o relatório da ABRANDH (2005, p. 9)  

 

Estabeleceu a tarefa de “esclarecer o conteúdo do direito a uma alimentação 
adequada e do direito fundamental de toda pessoa de estar livre da fome, como 
afirmado no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e em 
outros instrumentos internacionais e regionais relevantes, e prestar especial atenção 
à implementação e à realização plena e progressiva deste direito como meio de 
alcançar a segurança alimentar para todos”. [grifo nosso]  

 

 
Todos nascem com o direito humano a uma alimentação saudável, fácil de ser 

conseguida, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. A questão é como 

garantir tais alimentos. Isto é, trata-se de quantidade, qualidade e regularidade no acesso aos 

alimentos 

Havia o entendimento, sobretudo após a Segunda Guerra de que a insegurança 

alimentar decorria da produção insuficiente de alimentos nos países pobres, ou seja, a questão 

da segurança alimentar foi tratada como uma mera disponibilidade ou não de alimentos. Os 

alimentos podem estar disponíveis, conforme pode ser registrado pelas estatísticas que 

aFAOlevanta para o mundo de tempos em tempos (BELIK, 2003, p.14); entretanto as 
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populações pobres podem não ter acesso a eles, seja por problema de renda ou devido a outros 

fatores, como conflitos internos e ação de monopólios.  

Diante desse contexto, foram lançadas algumas experiências para aumentar a 

produtividade de alguns gêneros alimentícios, porém sem se preocupar com a qualidade dos 

alimentos a serem consumidos. Foi nesse período que se iniciou mais fortemente o uso de 

variabilidade genética, bem como de agrotóxicos; foi a chamada Revolução Verde. Ainda 

estamos em meados dos anos 60 e já se conseguia perceber que não era suficiente só produzir 

alimentos, mas também garantir a regularidade do abastecimento. O enfoque, nesta época, 

infelizmente, ainda estava preponderantemente no produto, e não no ser humano. Foi neste 

cenário que a Revolução Verde avançou no Brasil, abrindo espaço para os moldes de 

produção de alguns gêneros como estão hoje, um exemplo é a soja (IBGE, 2010a). Essa 

estratégia aumentou a produção de alimentos, porém paradoxalmente fez crescer o número de 

famintos e de excluídos, haja vista o aumento da produção não ter implicado no aumento da 

garantia de acesso aos alimentos. Conforme afirma Pessanha (2002), não se considera isenta 

de risco uma população que tenha acesso restrito aos alimentos, como por exemplo, aqueles 

que recebem esporadicamente cestas básicas. Logo, é preciso que essa disponibilidade de 

alimentos seja integral. 

No final da década de 80 e início da década de 90, o conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional passou a incorporar também a noção de alimentos seguros (não 

contaminados quimicamente ou biologicamente); de qualidade (nutricional, biológica e 

sanitária); produzidos de forma sustentável, respeitando as limitações do meio ambiente e  

culturalmente aceitáveis (um alimento que é bem aceito no sertão cearense pode não fazer 

parte do cotidiano alimentar de outra população).  

É somente em 1992, a partir da Conferência Internacional de Nutrição, realizada 

em Roma, pela FAO e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que se agrega, 

definitivamente, o aspecto nutricional ao conceito, que passa a ser denominado Segurança 

Alimentar e Nutricional, tendo a alimentação de todos os povos como um Direito Humano. 

(VALENTE, 1997) 

O nosso desafio, neste capítulo, será fomentar o debate sobre como resgatar a 

SAN como um direito já preconizado pelo Estado há décadas, para a população sertaneja, 

especialmente do município de Quixadá, a partir de suas peculiaridades econômicas, sociais, 

climáticas e outros aspectos julgados não menos importantes. 
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4.1 Definindo e conceituando a SAN e o DHAA 
 
 

 De acordo com o documento aprovado na II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional e incorporado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Losan) (Lei no 11.346, de 15 de julho de 2006), SAN é definida como  
 
 

a 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 social, econômica e 
ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2004a, p.19). 
 

 

Trata-se de um conceito bastante abrangente, de natureza interdisciplinar, 

envolvendo questões de acesso a alimentos de qualidade, práticas alimentares saudáveis, 

manejo sustentável de produção e, por fim, cidadania e direitos humanos. A definição 

brasileira se destaca por definir a SAN em termos de qualidade e quantidade de alimentos 

adequados para toda a população, de todas as classes sociais, sem excluir, do âmbito de ações 

requisitadas, as classes menos carentes – que, por sinal, são as mais prejudicadas neste 

processo de busca pelo alimento. 

A conceitualização de SAN, no Brasil, representa um desafio na sua abordagem, 

especialmente levando em conta que cada área de conhecimento envolvida (economia, saúde, 

nutrição, educação física, agricultura, direito, entre outras) tem sua própria perspectiva e 

expectativa na utilização desse conceito. Entretanto essas diversas áreas, tomadas 

isoladamente, reduzem a magnitude da abrangência do conceito de SAN, isto é, não são 

suficientes para a compreensão integral do problema.  

O fato é que a questão alimentar está relacionada com os mais diferentes tipos de 

interesses e concepções; na realidade, ainda é palco de grandes disputas. Além disso, o 

conceito evolui na medida em que avança a história da humanidade e alteram-se a 

organização social e as relações de poder em uma sociedade. Desta forma, como afirma 

Burlandy (2007. p.3), a SAN se define a partir de uma ótica relativa e não absoluta, ou seja, 

não pode ser pautada em padrões universais que têm como referência apenas as necessidades 

de sobrevivência biológica do organismo, ou que leve em conta somente a realidade de 

determinado local. 
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As normas internacionais reconhecem o direito de toda pessoa a estar livre da 

fome como pré-requisitos, para a realização de outros direitos humanos, porém essa ainda é 

uma realidade distante para muitas pessoas em todo mundo, aí incluindo, obviamente, a 

população sertaneja brasileira. Segundo dados da FAO, de 2005, 852 milhões sofriam fome 

crônica nos países em desenvolvimento. Em 2008, este dado é ainda mais alarmante: 923 

milhões de pessoas, ou seja, um aumento de 71 milhões em três anos (FAO, 2008).  

Além disso, estima-se que 2 bilhões de pessoas sofrem de fome oculta 

(deficiências de micronutrientes), principalmente mulheres com anemia e deficiência de ferro;  

250 milhões de crianças ainda são afetadas por deficiência de iodo, a causa mais comum de 

retardamento mental, e outras 250 milhões de crianças sofrem de desistência  subclínica de 

Vitamina A, o que reduz a capacidade de combater doenças e pode levar à cegueira. Burlandy 

(2007, p. 4) afirma que mesmo sem “passar fome”, as famílias vivenciam situações de 

insegurança alimentar, porque a alimentação pode não ser adequada do ponto de vista 

sanitário ou nutricional, por exemplo. O saneamento e a nutrição, aliados à educação do 

consumidor, não conseguem acompanhar o ritmo inconstante que vem passando a economia 

global de alimentos. Isso resulta em uma maior deterioração da situação alimentar e 

nutricional em geral (ABRANDH, 2012). 

Essa situação demonstra a necessidade de se garantir a realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada enquanto estratégia fundamental, para lidar com esses 

extremos acima mencionados. Mas o que seria o Direito Humano à Alimentação Adequada? 

Em 2002, o Relator especial da ONU para o direito à alimentação definiu o 

Direito Humano à Alimentação Adequada da seguinte forma: 

 
O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de 
ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições 
financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade suficientes, 
correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do 
medo, digna e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva. (BURITY, 
2010, p. 15) 

 

 

A expressão “Direito Humano à Alimentação Adequada” tem sua origem no Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC. Este pacto, em seu 

artigo 11, descreve a garantia do DHAA, quando “todo homem, mulher e criança, sozinho ou 

em comunidade com outros, tem acesso físico e econômico, ininterruptamente, a uma 

alimentação adequada ou aos meios necessários para sua obtenção”. 
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O DHAA começa pela luta contra a fome; entretanto, caso se limite a isso, esse 

direito não estará plenamente realizado. Os seres humanos precisam muito mais do que 

atender as necessidades de energia ou de ter uma alimentação nutricionalmente equilibrada. 

Esse direito independe de situação econômica, faixa etária ou outros critérios. Essa ideia de 

que determinado direito só se aplicaria às pessoas em determinadas situações é rebatida 

categoricamente por Plant, citado por Espada (1999, p. 156): 

 
Nem todas as pessoas são empregadas, nem todas as pessoas são pobres, nem todas 
as pessoas precisam de educação numa determinada altura; no entanto, tudo isso são 
também situações de vida em que qualquer pessoa se pode encontrar. 

 
 

O DHAA não deve ser interpretado de maneira unilateral ou restritiva, 

considerando tão somente as “recomendações mínimas de energia ou nutrientes” ou para 

“essa ou aquela pessoa”. A alimentação para o ser humano deve ser entendida como o 

processo de transformação da natureza em gente saudável e cidadã, um processo global que 

está em contínuo movimento, não racionalizando conceitos. Segundo Carvalho et al (2009), o 

campo da Nutrição atribui um sentido ao comer que se torna racionalizado e biologicista, 

característico da concepção biomédica da saúde.  

Neste espaço, o alimento aparece desprovido de nutrientes e a Nutrição é vista 

essencialmente como a ciência dos nutrientes. A dieta é encarada de acordo com sua função 

principal de medicamento e de manutenção da boa saúde, esquecendo conceitos e espaços dos 

indivíduos que dela fazem parte. Já o conceito da Alimentação encontra-se representado pelos 

vários sentidos e significados, ritos e símbolos, saberes e práticas na criação histórico-cultural 

das sociedades, no decorrer dos tempos (CARVALHO et al, 2009).Em suma, discutir 

comida/alimentação gera uma categoria inseparável do ato de comer: a fome.  

 
 
4.2 SAN, DHAA, soberania alimentar e políticas públicas e a ligação entre estes 
conceitos 

 
 

Como explicado anteriormente, no Brasil, o conceito de SAN vem sendo debatido 

há pelo menos 20 anos e utilizado para se referir a uma estratégia ou política nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional que incorpora o acesso regular e permanente à 

alimentação saudável e a outros bens e serviços básicos necessários para o bem estar do ser 

humano. 
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A política de SAN deve ser regida por valores compatíveis com os direitos 

humanos e, dentre esses valores, destaca-se o princípio da Soberania Alimentar. O Fórum 

Mundial sobre Soberania Alimentar, que aconteceu em Havana, em 2001, diz que: 

 
Soberania Alimentar é o direito dos povos definirem suas próprias políticas 
estratégicas sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que 
garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e 
média produção respeitando suas próprias culturas e a diversidades dos camponeses 
e povos indígenas.(SPRANDITI, 2001, p. 18) 
 

 
O conceito de Soberania Alimentar surgiu durante a década de 1990 como 

resposta dos movimentos sociais camponeses às políticas agrícolas neoliberais desenvolvidas 

em todo o mundo. Mais especificamente, o conceito foi criado em 1996 em reação à Cúpula 

Mundial da Alimentação. 

No entendimento destes movimentos, o conceito de segurança alimentar utilizado 

pela FAO, assim como as políticas propostas, é limitado à garantia do alimento, sem se 

importar onde e como são produzidos, o que favorece o agronegócio enquanto inviabiliza a 

agricultura familiar e camponesa, uma vez que sob esta perspectiva a oferta de alimentos pode 

ser atendida por meio da importação ou da produção em larga escala de alguns produtos em 

forma de monocultura. 

Nesse cenário, Fantinato et al (2011, p.5) explicam: 

 
Soberania Alimentar traz questionamentos diferentes da segurança alimentar, na 
medida em que aborda direito e capacidade de seu  povo, a partir de suas bases 
culturais, regionais e históricas, de produzir para a sustentabilidade da comunidade, 
englobando assim o direito à alimentação adequada (segurança alimentar), à terra e à 
produção agrícola.  A questão da soberania alimentar brasileira é de 
responsabilidade estatal, um vez que este ente soberano, deve garantir ao seu povo a 
soberania em todos seus aspectos. De acordo com Miguel Reale, a soberania estatal 
se caracteriza pelo poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de seu 
território a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de 
convivência. Essa definição entende o Estado como uma instituição jurídica e 
política, desta forma, ele é soberano porque não admite qualquer ingerência externa 
na produção de suas leis, bem como, por exercer um poder de condicionamento do 
comportamento humano ao respeito das leis, seja por meio da força ou do 
convencimento ideológico. (referencia soberania alimentar e economia solidária) 

 

 

Percebe-se que o Estado intervém na sociedade por meio de Políticas Públicas, 

isto porque os principais problemas sociais e econômicos não são causados pela falta de 
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regramento social, mas pela sua desorganização ou impossibilidade de efetivação dos direitos 

já reconhecidos, sobretudo na esfera dos direitos sociais, diretamente ligados à dignidade da 

pessoa humana. Um exemplo seriam as ações específicas realizadas pelo governo no meio 

rural, tais como créditos rurais, assistência agrícola, subsídios e seguros agrícolas, o que 

revela uma preocupação do governo neste espaço.  

Devido à essencialidade das atividades desenvolvidas neste meio, responsável 

pela produção alimentar de toda sociedade, sem as quais, boa parte do desenvolvimento 

tecnológico que temos não seria possível, percebe-se a importância desse setor na economia 

brasileira. Dessa forma, as políticas públicas agrárias podem ser entendidas como toda a gama 

de ações coordenadas do Estado no meio rural, com o intuíto de realizar objetivos de ordem 

pública. Maria de Paula Dallari Bucci (2006, p. 14) define políticas públicas  

 
como um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste num 
conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é 
movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem 
pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito.  
  

 

No Brasil, somente no final dos anos 80 e início dos anos 90 é que a temática 

política pública, mais precisamente avaliação em políticas públicas fortifica-se, surgindo de 

maneira acentuada nas administrações na América Latina, porém com uma literatura ainda 

muito escassa sobre o tema. Vale ressaltar, como afirma Rodrigues (2008, p. 2) 

 
 

que a relevância dada ao tema deveu-se, principalmente, à situação de dependência 
do país frente às agências financiadoras internacionais, como o Banco Internacional 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, que passaram a exigir, com mais critério, a elaboração de 
sistemas de monitoramento de avaliação dos projetos por eles financiados. 

 
 

 Nesse cenário era preciso que fosse pensado em uma maneira de melhor avaliar 

os projetos por essas agências financiados. É a partir disso que começam a surgir na literatura 

diversas teorias que melhor explicam uma maneira mais eficiente de se avaliar as políticas 

públicas. A ideia era chegar a um modelo que fosse o mais preciso possível, que obtivesse 

uma análise aprofundada, sem maiores chances de falsas interpretações. 
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Rodrigues (2008) afirma que tratar uma política pública implica valorizar a sua 

abrangência analítica para além da política em si, seu marco legal e seu conteúdo, e para além 

do recorte empírico, de forma que se possam realizar inferências. 

Geertz (1989, p.40) resgata, em seu comentário sobre a falácia de esforços na 

busca incessante por modelos inquestionáveis e verdades absolutas, divergências que, 

aparentemente, são muito semelhantes. Na verdade, não há um modelo pronto e imutável 

quando se trata de análise de políticas públicas, mas modelos que se definem em contextos 

diferentes, mesmo porque os âmbitos das políticas são bem distintos; um exemplo seria as 

políticas fundiária e agrícola, que mesmo semelhantes, guardam divergências marcantes. 

A Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), no artigo 1º, em seu parágrafo 2º, definiu a 

Política Agrícola como: 

 
o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se 
destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades 
agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhe o pleno emprego, seja 
no de harmonizá-las com o processo de industrialização do País. 
(BRASIL, 2012c, p. 1) 
 

 

Já a política fundiária é estrutural e de longo prazo; normalmente, seus efeitos só 

são perceptíveis passado algum tempo. Delgado (2003, p. 24) diz que 

 
a política agrária está assentada na concepção de que a propriedade  e a posse da 
terra – especialmente em economias e sociedades como as latino-americanas- são 
fatores especiais  que condicionam a estrutura da produção agrícola, as condições de 
reprodução de grupos sociais distintos e as relações de poder no campo, e 
determinam a distribuição de riqueza e renda entre os diferentes tipos de agricultores 
que coexistem no meio rural. 

 
Aliar o conceito de SAN e DHAA ao escopo das políticas públicas e suas 

vertentes, principalmente quando se trata do meio rural, é um desafio por parte dos 

governantes responsáveis pelo regramento social. No Brasil, grande parte da população ainda 

acredita que a defesa dos direitos humanos (e sua garantia enquanto políticas de governo que 

tem o intuito de prover tais garantias constitucionais) está assentada exclusivamente aos 

direitos dos “bandidos” e dos “presos”. Isso decorre de uma massificação de informação feita 

de maneira errônea pelos meios de comunicação. A abordagem de direitos humanos levanta o 

debate sobre a situação que passa as famílias no meio rural, com todas as dificuldades vividas 

cotidianamente e a necessidade de “levantar a voz”, com o intuito de sair da situação em que 
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se encontram. Como afirma Bobbio (2004, p. 29) a linguagem dos direitos humanos tem a 

grande função prática de emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos 

sociais. 

A sociedade civil e outros atores sociais têm o papel importantíssimo de apoiar e 

exigir a construção de uma cultura revitalizada de gestão pública, na qual as ações de governo 

sejam a assistência efetiva dos direitos, através de políticas e ações duradouras, deixando de 

lado ações de assistencialismo que agem como paliativos em um quadro muito mais crítico.  

Os movimentos sociais defendem que essas políticas voltadas ao meio rural 

aumentam a concentração de renda e de terra, dificultam a organização coletiva e o acesso a 

serviços públicos essenciais, como, por exemplo, saneamento básico. Por isso mesmo, não 

garantem direitos e, desta maneira, são uma ameaça à dignidade humana. Para enfrentar a 

proposta de desenvolvimento neoliberal a Via Campesina (1996, p.13) defende o conceito de 

Soberania Alimentar que é  

 

   
o direito dos povos de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de 
produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito a alimentação 
para toda a população com base na pequena e média produção, respeitando suas 
próprias culturas e a diversidade de modos camponeses, pesqueiros e indígenas de 
produção agropecuária, de comercialização e de gestão de espaços rurais, nas quais a 
mulher desempenha um papel fundamental a soberania alimentar favorecer a 
soberania econômica, política e cultural dos povos. Defender a soberania alimentar é 
reconhecer uma agricultura com camponeses, indígenas e comunidades pesqueiras, 
vinculadas ao território; prioritariamente orientada a satisfação das necessidades dos 
mercados locais e nacionais.  
   

 

 Com isso, a soberania alimentar implica, entre outras coisas, o direito de 

consumir, transportar, produzir, importar e exportar alimentos sem repetir modelos que gerem 

injustiça social, de forma sustentável, resgatando e conservando a diversidade produtiva e 

cultural de um povo. Associar o conceito de Soberania Alimentar, ao conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional e ao Direito Humano à Alimentação Adequada é afirmar que, para se 

garantir o acesso a alimentos adequados e saudáveis, temos que garantir a autonomia de um 

povo e a defesa de modelos de produção, comércio e consumo de alimentos que sejam justos 

e compatíveis com os direitos fundamentais dos povos. 

 

4.3 SANe cultura alimentar no contexto da agricultura familiar 
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As políticas públicas brasileiras foram delineadas seguindo o modelo oligárquico 

o qual foi imposto à sociedade, resultando em um desenho de política como parte integrante 

do funcionamento dos mais variados sistemas econômicos adotados pelo país, a exemplo dos 

modelos primário-exportador e substituição de importações e, claro, do atual modelo 

neoliberal. 

A consequência dessa política no meio rural foi o favorecimento dos médios e 

grandes produtores. Neste contexto, predomina a grande propriedade no sistema agrário, 

solidificando uma máquina fundiária altamente concentrada, onde um pequeno grupo controla 

a maior proporção de terra, de estabelecimentos e de produtos agropecuários. 

Nesse processo, o maior prejudicado é o pequeno produtor rural, que sobrevive, 

na maioria das vezes, sob o regime de agricultura familiar; plantando, colhendo, alimentando-

se e vendendo parte da produção, normalmente o excedente. Mas nem sempre isso acontece, o 

que por si só já caracteriza um quadro de insegurança alimentar e nutricional e traz consigo as 

dificuldades vividas cotidianamente por essa população. Gomes da Silva (2006, p. 1) cita que  

 

é no campo que se encontram os maiores índices de mortalidade infantil, de 
incidência de endemias, de insalubridade, de analfabetismo e, que essa imensa 
pobreza decorre das restrições de acesso aos bens e serviços indispensáveis à 
reprodução biológica e social, à fruição dos confortos proporcionados pelo grau de 
desenvolvimento da sociedade. 

 

 

Os produtores, muitas vezes, necessitam plantar gêneros agrícolas diferentes do 

que estavam acostumados, modificando consideravelmente seus aspectos culturais e 

alimentícios. Braga (2004, p. 3) afirma que nossos hábitos alimentares fazem parte de um 

sistema cultural repleto de símbolos, significados e classificações, de modo que nenhum 

alimento está livre das associações culturais que a sociedade lhe atribui. Assim sendo, 

símbolos, significados, situações, comportamentos e imagens que envolvem a alimentação 

podem ser analisados como um sistema de comunicação, no sentido de que comunicam algo 

sobre a sociedade que se pretende analisar (DOUGLAS, 1976).  

Da Matta (1986, p. 22)estabelece, ainda, uma diferenciação entre alimento e 

comida, evidenciando o papel da cultura na alimentação 

 
 

Alimento é algo universal e geral. Algo que diz respeito a todos os seres humanos: 
amigos ou inimigos, gente de perto e de longe, da rua ou de casa, do céu e da terra. 
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Mas a comida é algo que define um domínio e põe as coisas em foco. Assim, a comida 
é correspondente ao famoso e antigo de-comer, expressão equivalente a refeição, 
como de resto é a palavra comida. Por outro lado, comida se refere a algo costumeiro 
e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer uma identidade, definindo, por isso 
mesmo, um grupo, classe ou pessoa.  

 
 

Assim sendo, o que se come, quando, com quem, por que, é determinado pela 

cultura, transformando o alimento (substância nutritiva) em comida. Isto é importante 

compreender para que se entenda a questão do gosto (doce, amargo, picante, salgado etc) na 

alimentação e o simbolismo que ela exerce em diferentes sociedades. Sobre essa dimensão 

simbólica, Bourdieu (1989) diz que as pessoas, os estratos sociais se distinguem pela maneira 

como eles usam os bens materiais e simbólicos de uma sociedade de acordo com o acesso a 

esses bens, dando sentido ao mundo social. O caráter simbólico do alimento também se 

diferencia com a idade, situação social e outras variáveis. Em todas as faixas etárias, encontra-

se uma alimentação entendida como apropriada, variando a adequação em relação ao sexo e a 

papéis sociais. Existe, portanto, um processo de socialização que procura mostrar o 

comportamento alimentar mais apropriado a diferentes segmentos da sociedade (DANIEL; 

CRAVO, 1989). Para Santos e Batalha (2005), a variável situação financeira contribuiu 

fortemente na escolha dos alimentos e pode determinar a quantidade e qualidade dos 

alimentos na mesa da população menos privilegiada. 

Um produtor em regime de agricultura familiar nem sempre consegue garantir à 

mesa um alimento saudável e coerente com a cultura alimentar local. Alguns fatores 

contribuem para isso; um exemplo é a modificação ou introdução de uma nova política na 

região que valorize mais um produto em detrimento de outro. Isso acarreta uma remodelação 

nos padrões alimentares dessas famílias, pois o hábito de consumir determinado alimento é 

substituído por outro. Se não planta determinado produto, normalmente consumido no dia a 

dia, provavelmente o agricultor vai precisar dispor de parte de sua renda para comprá-lo. 

Maluf (2007) afirma que esse dispêndio prejudica, sobretudo, as famílias de baixa renda, 

podendo afetar inclusive o acesso a outros bens e serviços primordiais a uma vida digna.  

A solução seria bancar o cultivo e o plantio sob condições próprias, mas como 

realizar tal façanha sem uma renda familiar condizente com a realidade que necessita? 

Resultado: manejo inadequado dos solos, prática mais intensiva de queimadas, com o intuito 

de acelerar o processo de recuperação para novo plantio, sem respeitar o tempo necessário 

para a recuperação desse solo; tudo isso para, de alguma maneira, garantir seu sustento e de 
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sua família. Esse cenário traz insegurança alimentar e nutricional para o sertanejo e esquece o 

potencial produtor que a agricultura familiar traz para a sociedade. 

Como um agricultor familiar que vive no meio rural consegue deixar parte de sua 

produção para venda, se os próprios agricultores carregam a incerteza de dispor de alimentos? 

Questionamento que, segundo Polain (2004, p.80) encontra sua resposta apenas num espaço 

social específico, ou seja, são diferentes de local para local, exigindo uma análise criteriosa de 

cadalócus. 

A necessidade calórica de um agricultor que passa, muitas vezes, mais de 8 horas 

do seu dia trabalhando a terra, carregando instrumentos, é diferente de uma pessoa com as 

mesmas condições físicas que trabalha, entretanto, em condições completamente diferentes. 

Seus hábitos alimentares serão diferentes, assim como a necessidade de nutriente de cada um. 

Nesse sentido, a alimentação pode ser analisada sob diferentes enfoques e contextos, ao 

mesmo tempo independentes e complementares (SILVA et al, 2004, p.9). 

Pensar a Segurança Alimentar e Nutricional em um determinado espaço, antes de 

tudo, deve ser um exercício crítico da realidade local. Considerando todas as nuances do local, 

suas potencialidades, suas carências; somente dessa maneira contextualizaremos a SAN de 

acordo com as especificidades de cada população. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa mostrou uma lacuna entre os órgãos diretamente ligados com a 

agricultura familiar, devido ao fato de informações administrativas não serem bem 

compartilhadas e do conhecimento de todos os funcionários dos locais. Logo, percebeu-se a 

necessidade de uma maior integração entre os órgãos e agentes públicos envolvidos, a fim de 

que algumas decisões sejam tomadas em conjunto, para o bem dos agricultores, ou que pelo 

menos fosse compreendida, de fato, a função específica que cada órgão desempenha, pois 

contatou-se, em alguns momentos, uma notória confusão no que diz respeito ao conhecimento 

da responsabilidade de cada instituição e de seu campo de ação. Além disso, notou-se que há 

um distanciamento entre o apoio técnico necessário nas propriedades e o que efetivamente 

tem acontecido, faltando qualidade na prestação de serviços nas propriedades, principalmente 

nos plantios de gêneros alimentares, já que o biodiesel vem recebendo um apoio mais sólido 

na região, principalmente por ser vinculado a um programa de cunho federal. 

O programa do biodiesel, no início da pesquisa, pareceu incipiente. Porém, 

posteriormente, tornou-se um ponto chave para compreensão dos objetivos e nuances desse 

trabalho, pois relacionava-se diretamente com a vida dos agricultores familiares, que antes 

plantavam somente para venda ou subsistência e agora utilizam parte da terra ou muitas vezes 

toda ela para o cultivo da mamona.Segundo dados recentes do Programa do Biodiesel, o 

cadastro no DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) para que os agricultores possam 

cadastrar-se como fornecedores de matéria-prima no Programa do Biodiesel. Há dados, 

segundos os quais, cerca de 30% dos agricultores do Ceará envolvidos no programa estão 

participando de forma irregular e sujeitos a qualquer momento à eliminação do cadastro.  

O Programa Nacional do Biodiesel reproduz todos os problemas das demais políticas 

agrícolas voltadas para a agricultura familiar: excesso de exigências burocráticas e 

dificuldades com acesso e orientação da assistência técnica. Entretanto, há a grande vantagem 

de todas essas políticas estarem centralizadas na forma de um contrato com a Petrobrás, o que 

é uma considerável economia de tempo e esforço. Se corretamente orientados, esses contratos 

podem ser uma alternativa interessante para os agricultores familiares. A falta de 

documentação necessária por parte dos agricultores para o cadastramento é o primeiro entrave 

à inserção no programa. Muitas vezes não se tem a documentação correta ou mesmo possíveis 

alternativas, em caso de não ter algum documento necessário. Concomitantemente, há a 

questão da dificuldade de acesso à terra por parte do agricultor, que implica tanto na carência 
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de área para o plantio, quanto na falta de autonomia para decidir qual cultura produzir. 

Paralelamente, o atraso na entrega de insumos e sementes e, principalmente, a falta de 

sementes certificadas são obstáculos que estão diretamente associados à produtividade das 

culturas. Logo é de extrema relevância um planejamento eficaz quanto a essa distribuição, 

para não comprometer a rentabilidade das culturas. Adicionalmente, destaca-se a não clareza, 

muitas vezes, da política adotada e o baixo valor agregado da matéria-prima comercializada 

pelos produtores. Há um compromisso social por parte dos gestores do programa e das 

empresas envolvidas. Adicionalmente ao lucro, deve-se refletir sobre políticas duradouras que 

promovam a sustentabilidade das culturas e dos solos, a fim de que o Programa do Biodiesel 

não seja apenas mais uma política em benefício de uma minoria. 

Espera-se que o governo crie mecanismos de aproximação entre os agricultores, 

através de palestras, reuniões técnicas, com o intuito de diminuir a resistência da formação em 

associações e cooperativas agrícolas, fomentando, assim, o associativismo, o que facilitaria o 

acesso à informação em órgãos públicos e fortaleceria as reivindicações frente à maquina 

pública. Pequenos produtores rurais organizados e mais conscientes das suas necessidades e 

dos seus direitos, sem dúvida, contribuiriam para garantir Segurança Alimentar e Nutricional 

para suas famílias, através de uma renda mais certa e digna, alargando a base econômica do 

Sertão Central. 

      Nesse sentido, a penetração do enfoque de SAN na área da agricultura familiar, 

através de práticas educativas, impulsiona uma abordagem integradora de todos os seus 

componentes, da produção, comercialização até o consumo. Nessa perspectiva, almeja-se 

construir o empondermento, condição necessária para realizar e intervir positivamente nas 

escolhas mais saudáveis e conscientes, resgatando alimentos descontinuados da produção do 

município, haja vista a rica produção alimentar do local; fortalecer práticas de 

sustentabilidade dos solos, que estão empobrecendo devido ao cultivo ininterrupto da 

mamona; contribuir eficazmente para uma merenda escolar mais humanizadora, nutritiva e 

equilibrada. Novos gêneros sendo plantados, contribuem para a renda familiar, assim como 

para a segurança alimentar e nutricional das famílias, consequentemente gerando novas vagas 

de trabalho e minimizando a migração da população rural para grandes centros da região 

Sudeste do país, para o entorno das cidades sedes dos municípios do Sertão Cearense e para a 

Região Metropolitana de Fortaleza.  

Por fim, o município de Quixadá apresentou situações problemáticas em relação 

ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, seja no que diz respeito à migração dos 
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recursos da merenda para municípios de grande porte, onde a administração dos recursos é 

prejudicada, seja pela inadequação da operacionalização do Programa aos propósitos de 

revitalização da economia local, através da entrada dos pequenos produtores rurais nele ou da 

adequação aos hábitos alimentares regionais. Não se tem pensado e praticado as ações do 

programa em prol dos alunos da rede pública; um exemplo, é a inadequação dos cardápios aos 

desejos dos escolares, que, muitas vezes, precisam se alimentar de preparações pouco 

saborosas e inadequadas em termos nutritivos e culturais da região. 

As implicações práticas da inclusão dos pequenos produtores como fornecedores 

do PNAE estão no sentido de superar situações análogas às seguintes: o fluxo dos recursos 

das políticas de alimentação para municípios economicamente desenvolvidos, conforme 

exemplificado acima; o consumo de leite e carne industrializados por alunos de escolas rurais, 

muitas das quais de localização próxima a produtores desses alimentos. Ademais, a aquisição 

do produto local baratearia o custo da merenda; por exemplo, atualmente o litro de leite 

industrializado custa em torno de R$ 1,90(um real e noventa centavos), enquanto, junto aos 

pequenos produtores locais, esse custo não ultrapassa R$ 0,70 (setenta centavos). Seriam R$ 

1,20 (um real e vinte centavos) economizados em cada litro de leite; ou seja, quatro vezes o 

valor per capita diário mínimo (R$ 0,30), repassado pelo Fundo de Desenvolvimento da 

Educação, a depender das características da escola e da creche. Estes valores são de 2011. 

(IPECE, 2009b) 

Em se tratando de adequação à cultura alimentar local, poder-se-á encaminhar a 

superação da contradição existente no fato de um aluno do meio rural consumir leite 

industrializado, ao passo que há produção de leite in natura nas proximidades da escola, no 

próprio município. Assim como possibilita o desenvolvimento de novos plantios de 

alimentos, antes descontinuados, como a mandioca, haja vista a produção de determinado 

gênero ser mais rentável para o produtor, mas nem sempre mais viável a longo prazo, 

principalmente quando se pensa no desenvolvimento sustentável do solo, que, muitas vezes, é 

deixado de lado, a fim de que os lucros continuem em patamares elevados.  

O leite na região do sertão central é um produto com forte potencial de 

desenvolvimento local, a partir de preparações base, tais como queijo coalho, manteiga, nata e 

coalhada. Esses produtos emergem como alimentos tradicionais na região, na medida em que 

refletem aspectos da cultura local; se bem aplicados, podem contribuir eficazmente nos 

contornos da alimentação escolar e, com certeza, adicionalmente, trazer mais renda às 

famílias e à região. 
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APÊNDICE A 
Roteiro de entrevista com os gestores e 

Coordenadores de órgãos públicos 
 

 

• Atuação do órgão respectivo no Município; 

• A opinião a respeito da centralização e descentralização administrativa 

• A Lei de licitações e seus entraves; 

• PNAE e seu conhecimento a respeito do programa 

• Conhece a legislação que apoia o pequeno produtor rural;Ações dos agentes públicos 

• Potencialidades em termos de agricultura 

• Relação com os agricultores 
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APÊNDICE B 
Roteiro de entrevista com agricultores 

 
 
 

• Relação com os gestores e coordenadores de órgãos públicos 

• Oferta de alimentos no município 

• Potencialidades e descontinuidade de culturas na agricultura 

• Conhecimento em relação à legislação de apoio ao Agricultor familiar; 

• PNAE e seu conhecimento a respeito do programa 

• Apoio técnico e eficiência dos funcionários terceirizados e da prefeitura 

• Dificuldades enfrentadas no acesso aos programas (entraves políticas e burocráticos); 

• Como se dá o escoamento da produção 
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APÊNDICE C 
Roteiro de entrevista com a merendeira da escola 

 

 

• Estrutura da cozinha  

• Atitude dos alunos em relação ao que é servido na merenda 

• Panorama do atual modelo de gestão escolarizado da merenda escolar. 
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