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RESUMO  
A alimentação escolar é imprescindível para a efetivação do direito à 
educação, tanto à nível infantil, adolescente e adultos, pois é uma 
variável estrutural, além de uma necessidade fisiológica que, se não 
atendida, todas as outras ficam comprometidas. No Brasil surge para 
garantir a esse direito o PNAE – Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, e logo após a inserção da agricultura familiar – AF nesse 
contexto. O objetivo deste artigo é portanto, realizar estudo do estado 
da arte dos temas “Alimentação Escolar”, “PNAE” e “Agricultura 
Familiar” à luz da bibliometria nos anos de 2020 e 2021, orientado pela 
Lei de Bradford (1934), Lotka (1926) e Zipf (1949). Nos resultados foram 
constatados um aumento na produtividade de artigos que estudam as 
temáticas de forma interseccional, Sul e Sudeste como região mais 
profícua na quantidade de publicações.  

 
Palavras-chave: PNAE; Agricultura Familiar; Alimentação Escolar. 

 

ABSTRACT 
The School feeding is essential for the realization of the level of 
education for children, adolescents and adults, as it is a structural 
flexibility, in addition to a physiological need that, if not adequate, all 
other appropriate measures. In Brazil, the PNAE – National School 
Feeding Program emerged to guarantee this right, and soon after the 
insertion of family farming – AF in this context. The objective of this 
article is, therefore, to carry out a study of the state of the art of the 
themes "School Food", "PNAE" and "Family Agriculture" in the light of 
bibliometrics in the years 2020 and 2021, guided by Bradford's Law 
(1934), Lotka (1926) and Zipf (1949). The results showed an increase in 
the productivity of articles that study the themes in an intersectional 
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way, with the South and South East being the most fruitful region in 
terms of the number of publications. 

 
Keywords: PNAE; Family Farming; School Feeding. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal (CF) de 1988 brasileira, passa a positivar que a educação é um 

direito de todos, incumbindo às Instituições Estado e Família tal obrigação. Todavia, no século 

XXI ainda existem lacunas para a garantia desse direito, assim, fornecendo acesso à educação a 

todos de maneira igualitária, proporcionando uma educação reflexiva e de qualidade (SILVA; 

SILVA; GAMA, 2021). No Brasil a situação é agravada devido as diferentes culturas e uma grande 

população dividida em um extenso território, sendo este dividido em 26 estados e o Distrito 

Federal, o que torna uma grande responsabilidade garantir o acesso a uma educação 

abrangente e transformadora a todos. Então garantir uma educação de qualidade e universal é 

uma missão um tanto complexa, mas é válido destacar que a educação oferta oportunidades 

ao desenvolvimento cidadão (KASSAR, 2016). 

E, um dos fatores fundamentais para oportunizar um melhor desempenho escolar dos 

alunos é uma boa alimentação, pois ela permitirá suprir uma necessidade fisiológica básica, por 

vezes não acessível ao estudante. Assim, garantir uma boa alimentação no ambiente escolar 

trata-se de garantir participação integral dos alunos no processo de ensino-aprendizagem com 

suas plenas capacidades físicas e mentais (MACHADO et al., 2018). Cabe ressaltar que a 

alimentação escolar se encontra classificada como uma variável estrutural na educação, e 

participa de bases e padrões nacionais estabelecidos no Plano Nacional de Educação, 

acompanhado de outros itens como: “dependências, equipamentos, tecnologia, acessibilidade 

e funcionários nas escolas” (PASSOS; RODRIGUES; MELO, 2020, p. 243).  

Nesse contexto resta cristalina a ideia da importância do estudo da alimentação dentro 

do espaço escolar, pois antes de discutir qualquer outra política de educação, é importante 

romper a fase de uma boa alimentação aos estudantes. É importante ressaltar ainda que existe 

uma insegurança alimentar moderada ou grave principalmente na região Nordeste no Brasil, 

onde essa região representa a nível Brasil, 1/3 de todos os domicílios brasileiros em que a fome 

é encontrada, as residências desta região chegam a ter uma única refeição por dia ou ainda, em 

estágio de privação do alimento por um dia inteiro. Tal mensuração permite-se evidenciar que 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2517 

a fome no país se acentua na Região Nordeste (SOUZA; SILVA; SILVA, 2021). Mas, a fim de se 

combater a essa questão pública, surge o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

no qual é considerado o maior programa de alimentação escolar do mundo em termos de 

abrangência, tanto em relação aos alunos, quanto em garantir o Direito Humano à Alimentação 

Adequada e Saudável (DHAA). Peixinho (2013) salienta que a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 

2009, fez com que o PNAE avançasse, entre outros benefícios, destaca-se a recomendação que 

30% dos repasses do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), sejam 

investidos na aquisição da agricultura familiar (AF). Além disso, o Decreto nº 8.473, de 22 de 

junho de 2015, reforçou o percentual mínimo na aquisição de alimentos da AF de 30% na 

Administração Pública (BRASIL, 2015). 

E para uma melhor compreensão do que é a AF no Brasil, Silva (2012) e Souza e Silva 

(2012) discutem a partir do entendimento de que se trata do uso de áreas rurais que congregam 

diversas formas sociais pautadas na produção de famílias e com um importante impacto nas 

economias locais, seja pequenas produções indígenas, quilombolas, ribeirinhos e etc. 

Acrescenta-se que esse tipo de agricultura contribui para a necessidade do desenvolvimento 

regional sustentável, por meio de práticas que visem diminuir os impactos que causam 

degradação ambiental (MOURA et al., 2017). Nesse ínterim, o objetivo deste artigo foi realizar 

estudo do estado da arte dos temas “Alimentação Escolar”, “PNAE” e “Agricultura Familiar”, a 

luz da bibliometria no período de 2020 e 2021, a fim de complementar o estudo de Silva (2021). 

Na bibliometria foi priorizada a Lei de Bradford na qual consiste em buscar a produtividade de 

periódicos, a Lei de Lotka que consiste na busca da produtividade científica dos principais 

autores e a Lei de Zipf na qual consiste na busca da frequência das palavras, além disso foi 

também pesquisada a região mais estudada.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Breves aportes sobre alimentação escolar 

 

Para Machado (2017), a alimentação é um compromisso do Estado, assim, todas as 

esferas de governo devem ter sua responsabilidade, mas tal responsabilidade se desdobra em 

4 principais obrigações, a primeira trata-se do respeito as pessoas de maneira individual e 
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coletiva, a segunda dimensão é a obrigação do Estado de proteger seu povo, a terceira é a de 

promover uma alimentação saudável, assegurando seu acesso e a quarta, a obrigação de prover 

o alimento de fato a todos. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) preconiza que a alimentação 

saudável (ingestão de nutrientes) é um direito humano básico, o que implica na garantia ao 

acesso a uma prática alimentar adequada quanto aos aspectos biológicos e sociais de cada 

indivíduo, dentre outros fatores. Oliveira (2017) destaca que é importante nesse contexto 

políticas públicas voltadas para estratégias direcionadas a promoção da saúde na escola, 

considerando o contexto sociocultural de cada aluno. 

Portanto, é imprescindível uma alimentação mais coerente com os alimentos regionais, 

com os valores nutricionais adequados e preparados por profissionais habilitados. Assim o PNAE 

vem se provando ser um importante aliado para o aprendizado e o desenvolvimento humano 

dos alunos (FERREIRA; ALVES; MELLO, 2019). Além disso a escola, é o ambiente que faz parte 

do dia a dia do estudante, onde o convívio social é evidenciado como frequente, há uma 

interação com os colegas, assim é imprescindível enxergar tal ambiente como favorável para 

formação de hábitos saudáveis (OLIVEIRA, 2017; RODRIGUES, 2018). Todavia, precisa-se 

destacar que não se pode atribuir apenas a escola, a família ou a uma política pública uma 

alimentação saudável no ambiente escolar, pois trata-se de uma questão que demanda uma 

atenção compartilhada de todas essas instituições (ALVES; CUNHA, 2020). O contexto escolar 

demanda olhares para diferentes perspectivas, mas o que tange a alimentação escolar, é 

coerente dizer que esta influência desde a disposição do aluno em aprender até no seu estado 

emocional, bem como a falta dela prejudica o interesse do aluno em aprender, causa agitação, 

irritabilidade e estresse. 

 

2.2 Papel do PNAE no contexto educativo dos estudantes 

 

O PNAE é um dos trinta programas do FNDE no Brasil, seus recursos são transferidos em 

10 parcelas durante o ano letivo e acessam cerca de 150 mil escolas distribuídas em 5.570 

municípios brasileiros e são fornecidas por volta de 200 bilhões de refeições para 40,5 milhões 

de estudantes, matriculados em escolas públicas, filantrópicas e entidades conveniadas com o 

poder público (BRASIL, 2019). Esse programa também é uma política governamental que visa 

suprir a partir de 20% das necessidades nutricionais das escolas em todo o Brasil, no período 
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que os estudantes se encontram na escola e concentra-se também seu objetivo em contribuir 

para a redução da evasão escolar, para o fomento de bons hábitos alimentares e para a 

potencialização da capacidade de aprendizagem (FLÁVIO et al., 2008). 

Destaca-se nesse ponto os objetivos do programa: “prestar assistência financeira 

complementar aos estados e municípios para aquisição de alimentos, promover hábitos 

alimentares saudáveis e, por consequência, melhorar o rendimento escolar, contribuindo assim 

para a educação do estudante” (LOBO; FECHINE, 2021). A alimentação, na verdade é um direito 

fundamental, inclusive a nível internacional, o Brasil valida na CF de 1988. Todavia, precisa ser 

mais discutido e com profundidade as nuances do programa no âmbito público, pois tem-se 

agendas concorridas no governo, disputas pelo poder, que culminam muitas vezes em deixar 

em segundo plano a garantia do direito à alimentação, pois, inclusive, dados mostram que pelo 

menos uma pessoa passou um dia inteiro sem comer, e por vezes a escola é o ambiente da 

única alimentação da criança, jovem ou adolescente (QUEIROZ, 2017). 

E, muito embora o PNAE possua uma concepção simples, a alimentação, sua execução 

é complexa, pois trata-se de um alcançe nacional e contempla todo ensino básico, além de 

trabalhar diferentes questões como segurança alimentar, agricultura familiar e 

desenvolvimento local (MACHADO et al., 2018). O programa por ser nacional e chegar em 

números impressionantes demandam grandes desafios, tais como, “garantir recursos 

adequados (profissionais e recursos materiais e financeiros); valorizar conhecimentos e saberes 

populares; ampliar e qualificar os processos de comunicação; valorizar o tema; neutralizar 

interferências políticas nas equipes e nas ações” (BRASIL, 2012). Ressalta-se a necessidade em 

investimentos na formação de nutricionistas, educadores, merendeiras e na gestão das 

compras (SILVA et.al, 2018). Na pesquisa de Bastos et al. (2019) há apontamentos de 

enfretamento de desafios sérios na realização do PNAE pelos gestores, nos quais modificam 

conforme a região, como:  

 

[…] dificuldade de estados e municípios em conseguir atingir os 30% da compra de 
agricultura familiar; falta de funcionários capacitados; aceitabilidade dos estudantes 
para inserção de novos alimentos; resistência das merendeiras para incluir novos 
alimentos e preparos; limitada variedade de produtos fornecidos; falta de recursos 
para adequar a estrutura física da escola; adequação da agroindústria familiar às 
normas sanitárias; formação para os integrantes dos CAEs, entre outras. 
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Assim, pode-se verificar que surgem demandas administrativas relevantes durante a 

execução do programa que necessitam de atenção, pois podem impactar negativamente e 

desviar o objetivo do PNAE, causando danos muitas vezes irreversíveis.  

 

2.3 Relações sociais ativadas: agricultura familiar e escola 

 

Ainda é deficiente a inclusão de cardápios regionais para cumprir as exigências do PNAE, 

bem como sua gestão (GUIMARÃES et al., 2019). Esperava-se, entretanto, que a introdução de 

gêneros alimentícios da AF no PNAE possibilitasse aos municípios utilizar alimentos mais 

saudáveis, além disso, O intuito era aumentar a qualidade das refeições servidas. A inserção da 

AF tem como objetivo tambem de priorizar cardápios regionais, além de distribuir renda na 

região (RODRIGUES et al., 2017). Todavia o cenário do campesinato não demonstrava 

crescimento, pelo contrário, sua população vem diminuindo, prioritatiamente os jovens em 

busca de avançar na escolaridade ou de novas oportunidades de trabalho buscam o ambiente 

urbano (AROUCHA, 2012). Assim, o PNAE procura também fortalecer a AF local, além de gerar 

mais emprego e renda, em contrapartida os alunos recebem uma alimentação de melhor 

qualidade e mais saudável (GOMES; AMORIM, 2018). 

  

3 A INTERSEÇÃO BIBLIOMÉTRICA DOS TEMAS SOB ANÁLISE 

 

Buscando compreender o estado da arte dessas temáticas tão importantes e 

necessárias, buscou-se os artigos indexados nas plataformas Scientific Periodicals Electronic 

Library (SPELL), Scientific Electronic Library (SCIELLO) e Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), por meio dos descritores “alimentação escolar” ou “PNAE”, inseridos na busca 

de título, resumos ou palavras-chave, no período de 2020 a 2021. Observadas as devidas 

duplicidades, as publicações em artigos revisados por pares e descartadas outras publicações 

que não abordavam as temáticas em questão, foram encontrados 52 artigos, nos quais foram 

inseridos na ferramenta Mendeley, a fim de organizar as publicações. Após, e com o intuito de 

encontrar de fato o que interseccionam a AF ao PNAE e Alimentação Escolar, foi realizada uma 

leitura dos resumos, palavras-chave, objetivos, metodologias e principais resultados. Desta 

maneira, encontrou-se um total de 27 artigos, conforme a Tabela 1.  
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Tabela 1 - Quantitativo de Artigos nas temáticas Alimentação Escolar, PNAE e AF 

 
Período 

Artigos (PNAE ou Alimentação 
Escolar) 

Quantidade de Artigos (PNAE 
e AF) 

Porcentagem de Artigos (PNAE 
e AF) 

2020 27 17 62,9% 
2021 25 10 40% 
Total 52 27 51,9% 

Fonte: Elaboração própria dos autores (2022). 
 

Pode-se aferir da Tabela 1, se comparado ao estudo de Silva (2021), que houve um 

aumento na quantidade de obra por ano, passando de uma média de pouco mais de 7 artigos, 

de 2010 até 2019, conforme autor havia estudado, para pouco mais de 13 por ano, conforme o 

presente estudo. Dessa maneira, demonstra-se o aumento real na média anual nas áreas. Silva 

(2021) fez um estudo bibliométrico referente ao período de 1974 a 2009 (25 anos), no qual 

houve apenas 6 artigos com as temáticas da AF e PNAE, enquanto que 2010 a 2019 (10 anos), 

houve cerca de 73 artigos evolvendo os mesmos temas, também no estudo de Silva (2021). Já 

na Tabela 2, destaca-se o quantitativo de 21 revistas de um total de 27 artigos encontrados, 

demonstrando assim que existe uma distribuição mais uniforme entre as publicações nos 

periódicos. Todavia as revistas que publicaram mais de 1 artigo em 2020 e 2021 foram a revista 

de “Ciência & Saúde Coletiva”, “Interações (Campo Grande)”, “de Nutrição” e “Sociedade e 

Estado”, nas quais publicaram juntas 10 artigos. À que mais publicou foi a “Revista de Ciência 

& Saúde Coletiva”, sendo esta possuindo 4 artigos publicados no recorte temporal escolhido.  

 
Tabela 2 - Distribuição dos artigos por revistas 

Nome do periódico 
Quantidade Total Porcentagem (27 artigos) 

2020 2021   

Ciência & Saúde Coletiva ISSN: 1413-
8123 

2 2 4 14,8% 

Interações (Campo Grande) ISSN: 
1518-7012 

1 1 2 7,4% 

Revista de Nutrição ISSN: 1415-5273 1 1 2 7,4% 
Sociedade e Estado ISSN: 1980-5462 2 0 2 7,4% 

Total 6 4 10 37% 
Outras revistas com apenas uma publicação de 2020 a 2021: Alimentação, Nutrição & Saúde - DEMETRA); Boletim de 
Políticas Sociais: acompanhamento e análise; Cadernos de Saúde Coletiva; Cadernos de Saúde Pública; Dados; Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional; Revista de Administração Pública; Revista de Administração, Ciências Contábeis e 
Sustentabilidade (REUNIR); Revista de Economia e Sociologia Rural; Revista de Estudios Sociales; Revista de Saúde Pública; 
Revista Desenvolvimento em Questão; Revista do Serviço Público (RSP); Revista Gestão & Regionalidade; Revista Gestão 
e Sociedade; Revista interdisciplinar de gestão social (RIGS); Texto para Discussão 

 

Fonte: Elaboração própria dos autores (2022) 
 

Rios, Barbosa e Severino (2018) aplicou a bibliometria no que tange às revistas com mais 

publicações, das temáticas AF e PNAE, destacando-se no período de 2009 a 2017 a Revista de 
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“Ciência & Saúde Coletiva” como a segunda com maiores publicações, corroborando com este 

estudo. Além disso, todas as outras revistas encontradas pelos autores foram destacadas nesse 

estudo, seja em apenas uma publicação. É importante trazer também um comparativo de que 

a revista “Economia e Sociologia Rural” havia sido o periódico com mais publicações no estudo 

dos autores, mas neste estudo constatou-se a mesma com apenas uma publicação. Em relação 

aos autores com maior produtividade no recorte temporal de 2020 e 2021, e com artigos 

indexados nas plataformas SPELL, SCIELO e IPEA destacaram-se Freitas (2020), Freitas (2020), 

Bicalho (2020) e Lima (2021), conforme a Tabela 3. Os outros autores tiveram apenas uma 

publicação das temáticas aqui estudadas. E, é importante salientar que os mesmos pertencem 

as universidades na região Sul e Suldeste. 

Tabela 3 - Autores com maior produtividade 

Período 2020 2021 Total Universidade 

Alair Ferreira de Freitas 2 0 2 Universidade Federal de Viçosa 
Alan Ferreira de Freitas 2 0 2 Universidade Federal de Viçosa 

Daniela Bicalho 1 1 2 Universidade de São Paulo  
Tácio Mendonça Lima 1 1 2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Fonte: Elaboração própria dos autores (2022). 
 

Quanto as regiões, as universidades na qual os autores mais produziram estão no Sul e 

Sudeste, porém, ficando abaixo de estudos a nível nacional com dados secundários, conforme 

Tabela 4. Silva et al. (2021) também encontrou em sua pesquisa bibliométrica destaque para 

essas regiões. 

Tabela 4 - Artigos publicados por região 

Regiões Quantidade Porcentagem 

Brasil 15 55,55% 
Sul (Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná) 6 22,25% 

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo 4 14,8% 
Centro-Oeste (Goiás) 1 3,7% 

Nordeste (Ceará) 1 3,7% 
Total 27 100% 

Fonte: Elaboração própria dos autores (2022). 
 

A Figura 1 traz um levantamento das palavras-chave em questão, onde destacaram-se 

respectivamente como palavras mais frequentes encontrados nos 27 artigos: “PNAE”, “AF”, 

“Alimentação Escolar”, “Políticas Públicas”, “COVID-19”, “Programas”, “Políticas de Nutrição”, 

“Mercados Institucionais”, “PAA”, “Pandemia” e “Agricultura”. Silva (2021) encontrou 

resultados semelhantes no período analisado por ele, de 1974 até 2019, demonstrando assim 
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que o estado da arte continua valorizando e priorizando tais temáticas, sobretudo porque o 

quantitativo de pesquisas cresceu. 

Figura 1 - Nuvem de palavras-chaves dos 27 artigos

 
Fonte: Elaboração própria dos autores (2022). 

 
Entretanto, duas palavras são novas nessa pesquisa, em comparação a pesquisa de Silva 

(2021), a saber, “COVID-19” e “Pandemia”, o que se justifica pois o recorte temporal dessa 

pesquisa, 2020 e 2021, encontra-se no período Pandêmico mundial, o que modificou o cenário 

científico também. Mais conforme estudo de Sousa, Jesus e Beraldo (2021) a crise mundial 

decorrente da pandemia da COVID-19 não tem precedente e influência o funcionamento de 

praticamente todos os setores da sociedade, inclusive o acadêmico, ascendendo luz aos seus 

impactos nas mais diversas áreas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs a realizar um levantamento buscando desenvolver o 

estado da arte dos temas “Alimentação Escolar”, “PNAE” e “Agricultura Familiar”, à luz da 

bibliometria no período de 2020 e 2021, cujo recorte temporal permitiu verificar quantos 

estudos foram publicados, qual a revista e o(a) autor(a) com maior produtividade, região com 

mais publicações e palavras-chave mais frequentes. Antes de mais nada é importante conhecer 

os estudos existentes para que pesquisas posteriores discutam de fato a realidade do objeto de 

estudo em voga, pois o contrário disso acaba não corroborando com a ciência daquele tema, e 

para além disso, vale lembrar que se optou por grandes diretórios de pesquisa com importantes 

revistas indexadas.  

De tal modo que este estudo permeio resultados importantes como: a região com mais 

publicações sendo o Sul e Sudeste, corroborando com outras pesquisas semelhantes, mas que 

essa mesma pesquisa também encontrou 4 autores com maior produtividade no período nos 

quais participam de universidades dessas mesmas regiões, Freitas (2020), Freitas (2020), 

Bicalho (2020) e Lima (2020). Já quanto a revista com maior publicação destacou-se a revista 
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de “Ciência & Saúde Coletiva”, com 14,8%. O quantitativo dos artigos publicados perfaz um 

total 51,9% envolvendo as temáticas da Alimentação Escolar, PNAE e AF, se comparados aos 

que tratam apenas da Alimentação Escolar e PNAE, preconizando assim que a AF é um tema em 

voga e necessário no âmbito das políticas públicas de alimentação na educação. Destaca-se a 

influência da Pandemia norteando as pesquisas para seus impactos no PNAE e no 

desenvolvimento regional da agricultora familiar. Como agenda de futuros estudos, entende-

se que se faz necessário um acompanhamento da literatura, a ampliação para outras 

plataformas indexadoras de artigos (SPELL, SCIELO, SCOPUS, WEB OF SCIENCE) e uma leitura 

em profundidade para entendimento das atuais e das clássicas abordagens do tema aqui 

discutido. 
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