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Este  comunicação  trata de uma pesquisa que esta sendo  desenvolvida  junto ao Mestrado  

em Planejamento territorial e Sócio-ambiental da UDESC,  ao qual as duas autores são 

vinculadas, uma na condição de orientadora, com formação na área das Ciências sociais, e 

outra, mestranda responsável pela  pesquisa, e funcionária de uma instituição  pública que 

atua na área de extensão rural( EPAGRI).A pesquisa  busca analisar as percepções e 

representações de agricultores envolvidos em  mercados institucionais  acerca do 

funcionamento das políticas  que, em principio, servem para apoiá-los.  Embora trata de 

uma interface entre  política de alimentação escolar e  política de apoio ao agricultores o 

nosso  foco situou-se na visão dos agricultores, e não da comunidade escolar, por razões de 

escopo deste trabalho e não em demérito da importância destes outros atores.  

O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) é uma  política publica 

nacional, relacionada à alimentação escolar, que  se articula com outra política  da mesma 

natureza,  situada no âmbito da produção  de alimentos, que envolve  estados da fereação e 

municipios. O PNAE é reconhecido como  uma Política  de Estado,  cuja  criação situa-se 

na década de 1940,  durante o governo   de Getulio Vargas,  e   que  se manteve até os dias 

atuais, apesar de ter conhecidos varias mudanças  ao longo de sua trajetória (Saraiva,2013)  

Foi  fortemente inspirada por Josué de Castro,  que pioneiramente  politizou o tema da 

fome no Brasil,  relacionando-a a causas sociais  e buscando combatê-la através de 

políticas publicas eficazes (  ) A segunda política ou programa é o PAA (Programa de 

Apoio ao Agricultor),  implantada no país em 2003, cujos objetivos proclamados 

relacionam-se ao enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil, e dentre as modalidades 

praticadas, verifica-se também a possibilidade de abastecer a alimentação escolar,  ao 

mesmo tempo fortalecer a produção agrícola, realizada no âmbito da agricultura familiar. 

Para isso, o programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição 

direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, especialmente 

cooperativas, no âmbito dos chamados  mercados institucionais(Schmitt e Guimarães, 

2008). 



Os dois programas compõem o que podemos chamar de mercados institucionais, ou seja,  

uma esfera do mercado   ligada diretamente ao  Estado e tendo como regras e diretrizes 

critérios diversos do que os que orientam o mercado convencional, buscando promover 

melhorais, neste caso, aos camponeses e agricultores familiares.   Atualmente, no Brasil, 

existe uma tendência em articular estes dois programas, um voltado a melhoria das 

condições econômicas da agricultura familiar, com a garantia da compra pelas Prefeituras, 

e a alimentação dos estudantes de escolas públicas, através da garantia de alimentação 

saudável e equilibrada do ponto de vista nutricional.    Há também um interesse de ambos 

os programas, neste contexto atual, em  promover agricultura orgânica ou agro-ecologia,   

já que esta pode se desenvolver de forma bastante adequada no escopo da agricultura de 

pequena escala e dentro dos moldes da produção camponesa, fazendo chegara as mesas 

dos estudantes produtos orgânicos. No entanto, face à crescente e dependência do país das 

grandes transnacionais detentoras de semestre, insumos e equipamentos, entre outros 

aspectos, esta concepção situa-se mais no âmbito retórico do que na prática concreta, ate 

mesmo nos assentamentos do MST. Este ponto nos parece crucial quando se analisa esta 

política, pois se de uma lado ela certamente traz avanços a agricultura familiar em termos 

de  uma certa “manutenção” deste modo de  produção camponês, com suas características 

de policulturas e trabalho coletivo, de outro  o problema da soberania e da segurança 

alimentar não  pode ser  visto como resolvida, já que o uso de agrotóxicos é altíssimo  e 

tem crescido nos últimos anos(Abrasco, 2012). Uma questão de fundo, que não será 

tratada aqui, é que  apesar dos sucesso de alguns programas dos últimos governos  em 

apoiar a agricultura familiar, estes avanços somente  fazem sentido aos que conseguiram  

resistir ao avanço do agronegócio e/ou conseguiram acessar a terra quando o MST ainda 

fazia ocupações de terras, seguindo o preceito constitucional de  função  social da 

propriedade. Nos últimos anos, em função de uma serie de fatores cujo resultado  é um 

certo “apassivamento”(Fontes, 2010),  houve um recuo do MST tanto no que tange a sua 

principal estratégia de luta, as ocupações (Sigaud, 2004), quanto  rendição a alguns 

aspectos  do mainstream  da  produção de alimentos, entre os quais a  produção em moldes 

convencionais como forma de “competitividade”. 

O PNAE funciona no país com recursos do Fundo nacional de educação, ou seja, é  

provido por fundos públicos   alocados no Ministério da educação. Já o PAA,  criado em 

2003, e articulado com a campanha   nacional de Combate a fome,  funciona com fundos 

públicos ligados ao Ministério do desenvolvimento Agrário(MDA). Em função desta  

origem, a destinação de recursos públicos do PAA é heterogênea com relação as regiões, 



sendo a região do Nordeste brasileiro a principal beneficiada, desde sua criação, em termos 

de recursos financeiros. Além disto, vários autores tem mostrado que  o PAA tem  

permitido  a restauração da policultura e de  um modo de vida camponês, na contracorrente 

da tendência   da  chamada modernização da agricultura, que entre outros problemas 

sociais e ambientais,  acarreta a  especialização produtiva, nas suas diversas facetas( 

assalariamento ou “integração” . O fato de relacionar-se, em muitos contextos, como é 

ocaso  do PNAE, com outro programas cujo objetivo é a soberania Alimentar e  

Nutricional,   tem levado  a uma conexão entre produtores e consumidores,especialmente 

os mais pobres, tendo como principais produtos as frutas, as verduras, os produtos de 

origem animal e também, os  processados(Mattei et all, 2009) 

  A operacionalização de ambos os programas  envolve  os municípios,  que são os 

responsáveis por fazer os editais ou chamadas publicas,  num cronograma anual,  

devidamente publicado  e divulgado entre o prováveis interessados.   No caso de Joinvile, 

estes editais não obedecem a um calendário anual fixo, dificultando em parte a 

organização  do trabalho dos agricultores  interessados em participar.  Além disto, o PNAE 

exige que a participação no edital se de através de associações cooperativas de 

agricultores,   e não produtores individuais.  Neste sentido pode-se dizer que os programas 

incitam os agricultores a se associarem, para poderem participar dos editais, tendo em vista 

destinarem-se justamente aos pequenos agricultores, e não a empresas agropecuárias de 

médio e grande porte, que dominam a produção   no Brasil.  Por outro lado, os 

assentamentos da reforma agrária oriundos das lutas dos movimentos sociais , como o 

MST, e outros territórios conquistados  pelas  populações  ditas “tradicionais”( 

quilombolas e indígenas) tem   sido os principais beneficiários desta políticas segunda 

alguns autores(Schmitt, 2005),  sendo  que nestes casos   a exigência da forma   coletiva de 

participação  não destoa das pautas e/ou tradições pleiteadas  por estes grupos, oriundos de 

movimentos sociais.     

Na pesquisa feita em Joinville, escolhemos   pessoas ligadas as duas cooperativas- uma  

situada dentro de um assentamento do MST- a Cooperconquista- e outra situada fora 

destes marcos, embora originária de uma antiga associações de produtores de aves, que 

havia  entrado em falência alguns anos atrás (Coopaville). 

 Do ponto de vista metodológico, recorremos para fazer a pesquisa a vários 

procedimentos e técnicas , recorremos às entrevistas semi-diretivas, realizadas com 

membros das unidades familiares   participantes do PNAE  nos últimos anos., em especial 

o de 20144, no qual realizamos as atividade de campo. Secundariamente, recorremos a 



técnica e grupo focal, que  foi  realizada apenas com as nutricionistas que atualmente 

fazem parte do PNAE e que são as responsáveis  pela  elaboração- ano a no- do cardápio 

das escolas, adquirindo com isto, um poder decisório significativo.    De forma 

complementar recorremos a observação participante  referentes ao contexto das 

entrevistas(propriedades do entrevistados e assentamento), e analise da legislação referente 

ao tema. 14 agricultores e agricultoras, quanto à faixa etária, 57% têm mais de 50 anos, e 

os demais, ou seja  43%  estão na faixa etária de 35 á 50 anos. Já na faixa etária, com idade 

superior a 50 anos, 35,7% já estão aposentados e continuam trabalhando. Embora seja uma 

amostra menor em termos numéricos, mais evidencia o envelhecimento da população 

rural, já demonstrada por inúmeras oportunidades, por meio de estudos do Instituto de 

Geografia e Estatísticas (IBGE).  

Um segundo aspecto verificado, quanto à análise do quadro de agricultores entrevistados, 

diz respeito à formação da renda familiar. Concluímos que, 90% das famílias 

entrevistadas, buscam parte de seu trabalho e renda, por meio de atividades rurais não-

agrícolas e somente 10%  dos entrevistados, vivem exclusivamente do trabalho e renda da 

agricultura familiar. Este quadro confirma que a participação da agropecuária na formação 

da renda e na ocupação da mão-de-obra das famílias do meio rural é cada vez menor. 

   Santa Catarina, estado na qual se situa Joinville, historicamente, combinou formas distintas 

de propriedade fundiária e produção: grandes propriedades de pastoreio com pequenas 

propriedades , que predominam na  região onde fizemos a pesquisa, até recentemente. No 

entanto,  não obstante a centralidade que a presença do pequeno agricultor ou da agricultor 

familiar detém na ideologia dominante deste estado, como se nele  os processo decorrente das 

modernização do campo e da revolução verde fossem  inexistentes ou pequenos, os processos 

de concentração fundiária e dependência deste setor da população forma igualmente    

responsáveis pelo êxodo rural, acentuando nas ultimas décadas do século XX, bem como no 

chamado  “assalariamento disfarçado”, ouse já a integração dos pequenos agricultores as 

grande agroindústrias, sem a perda da sua propriedade rural, mas com a total dependência 

destas empresas  em termos de  insumos, equipamentos,  tendo em vista a compra de seus 

produtos.   A especialização da produção agrícola para o fumo,  avicultura e suinocultura 

contribuíram para a crescente fragilização deste setor,    para o qual contribui  ainda as 

dificuldades de  comercialização de produtos em mercados  cada vez mais   hegemonizados 

por grupos transnacionais ou grandes empresas, inclusive os grandes supermercados.  Como 

tem acontecido em todos os cantos do mundo capitalista, os pequenos agricultores somente 



conseguem reproduzir seu modo de vida quando há  apoio de poder público, tanto em termos 

de crédito como em termos de   garantia de compra, como é o caso dos mercados 

institucionais. No caso da cidade de Joinville, a maior cidade do estado de SC, a agricultura 

ocupa desde meados do século XX , um lugar bastante secundário tendo sido substituído   

decisivamente, sobretudo a parti da década de 1950, pela indústria , na qual a maioria  da sua 

população trabalha, junto ao setor de serviços. A população rural representava, em 2010, 

segundo dados do IBGE, 3% da população total de Joinville, ao passo que no Estado de Santa 

Catarina, a população rural, chega á 16% da população total.  Ao redor deste município,  

como em Garuva, onde situa-se o assentamento, a agricultura ainda é uma atividade 

significativa.   Por outro lado, a existência de um  ampla rede  de ensino publica faz com que 

a cidade se envolva diretamente com o PNAE, e com o PAA.  É a estes alunos e alunas que o 

PNAE  destina seus recursos.As demais escolas(particulares e de tipo comunitário) não 

participam do programa.Em  2014 , o valor de R$ 5.468, 448,00 foi utilizado  para o PNAE, 

através do município, atendendo cerca de  60.000 alunos,  em 150 unidades escolares.. 

A Coopaville é formada por agricultores  moradores das mais diversas 

comunidades situadas dentro do município. As atividades agrícolas por eles desenvolvidas 

são as mais diversas, e dentre as principais, poderíamos citar: banana, mandioca, 

hortaliças, cana de açúcar e avicultura. Muitos trabalham com a produção de pães, feitos 

com produtos comprados do mercado convencional. Entre os dez sócios da Coopaville que 

participaram da entrevista, pertencem a sete unidades familiares.  Com relação  à 

composição da renda familiar das famílias, 85% dos entrevistados, buscam a 

complementação de sua renda familiar através do desenvolvimento de atividades não-

agrícolas, dentro e fora da propriedade. Dentro da propriedade pode-se citar a atividade de 

turismo rural, locação de casas, e agroindústria familiar. Fora da propriedade, pode-se citar 

empregos com a ocupação do tempo parcial e/ou  integral na indústria, comércio e 

serviços. Já a Cooperconquista foi criada em 1999, como decorrência direta der um 

assentamento rural, denominado Conquista do Litoral, através do MST, em 1999.    Como 

tal, a terra de 93 hectares  de propriedade coletiva e as formas de produção são todas 

desenvolvidas de forma coletiva, porem, cada família tem sua casa. Esta cooperativa  

produz  vários tipos de grãos, hortaliças, frutas, que são vendidas ao PNAE, dispondo 

também de dois caminhões o que garante-lhes que façam a  entrega dos produtos a cada 

semana às escolas e diminua os problemas que outras cooperativas vivenciam. 

 



 2. As percepções dos agricultores 

Passamos agora a apresentar algumas das falas dos entrevistados, que se referem a dois 

pontos que a nosso ver são  controversos e  desafiadores  para a temática:  a questão da 

logística, a forma coletiva/cooperativada de produção, exigida  pelso editais. 

Alguns cooperados sentiram a necessidade de se reunir mais vezes para a organização do 

trabalho, para a definição dos produtos da agricultura familiar e a entrega ao PNAE. Com 

isto, aumentou o numero de reuniões e encontros entre os associados. Afirmam  que se 

intensificou a interação entre outras cooperativas, apesar das dificuldades :  

Por mais que é difícil trabalhar de forma coletiva, porque ás vezes o 
meu pensamento é diferente do teu. Às vezes, a gente tem que ajudar 
a construir a proposta do outro, então, não é fácil viver o coletivo é 
uma mudança, e tem que ceder. É uma cultura de décadas, as 
pessoas, cada uma pensando em si, e a gente quer mudar e não 
consegue, está dentro, implantado na tua cabeça isso. Então eu 
consegui-me adequar e buscar trabalhar junto com as pessoas, e hoje 
a gente vê que se não fosse cooperado com outras pessoas, não 
conseguiria ter alcançado o que consegui, e também ter ajudado a 
outras pessoas a chegarem a outro lugar, e conseguirem ter renda 
maior (Fábio, assentado, 35 anos, entrevista). 

Agricultores e assentados, sócios das cooperativas da agricultura familiar 

estudadas, quando indagados se haveriam percebido mudanças após a promulgação da Lei 

11.947/2009, disseram que:    

‘ Melhora num lado para a agricultura que ela induz a união, o 
comprometimento um com o outro na verdade. A gente se 
comunica mais porque, por um objetivo, que é discutir a política das 
entregas, então isso melhora também, senão acaba se distanciando 
muito, uma coisa individual. Fica o presidente, tesoureiro e o vice-
presidente lá cuidando e parece que fica como se fosse uma empresa. 
E com a merenda escolar e essa forma de venda, une mais a 
cooperativa, os agricultores (Marcos, agricultor, 51 anos, entrevista). 

Na verdade, a cooperativa foi fundada para isso, que o governo 
exigia cooperativismo para esse tipo de coisa, para vendas para o 
governo, não só para merenda, mas também para CONAB” (Pedro, 
46 anos, agricultor, entrevista)  

  



Com relação a este aspecto, a totalidade dos sujeitos entrevistados(100%) respondeu que  

formou  a cooperativa com o propósito de para legalizar as vendas. Outro cooperado 

quando indagar sobre o objetivo da cooperativa, diz que:  

Porque na verdade a gente fundou a cooperativa, porque é uma 
forma legal para poder comercializar [...] Daí surgiu à possibilidade 
de vender para a merenda escolar e programas também do governo, 
o PAA, aí foi à forma legal de poder comercializar. (Marcos, 
agricultor, 51 anos, entrevista). 

 

Se de um lado, os agricultores reconhecem a importância do associativismo, por 

outro lado, percebeu-se que 40% dos sujeitos entrevistados alegaram sentir insegurança 

quanto ao sistema cooperativista.Uma cooperada, em sua fala diz que:  

Nem sempre os cooperados são responsáveis pela má administração 
de cooperativas, que eventualmente acabam abrindo falência e tendo 
problemas em sua gestão. Sobretudo, ela justifica dizendo que o que 
vale é o que está escrito no estatuto da cooperativa. E se a gestão 
não vai bem, todos terão de arcar com as conseqüências.  E ainda 
complementa:E a gente sempre fica assim, sempre torce pelo bem da 
cooperativa mais é uma coisa que são várias cabeças que 
pensam(Paula, agricultora, 37 anos, entrevista) 

 Um diálogo com sócios das cooperativas, no decorrer das entrevistas, sobre as 

perspectivas do número de sócios de cooperativas,as seguintes falas foram reproduzidas:      

A gente até tem algumas vendas para abrir para outros, até outros 
produtores, mais quando se fala em cooperativa, as pessoas têm 
medo. Para fundar foi um problema, daí muitos “ah não, depois a 
gente entra”. E têm muitos “ah, eu queria vender, mas eu não queria 
me associar”. [...] “Ah mais eu só tenho um aipim lá pra vender”, o 
outro “mas eu não queria ser sócio”(Marcos, agricultor, 51 anos).  

Pena que tem poucos sócios, deveria ter mais sócios. Mais eu vejo 
na região aqui, o agricultor tem um pouco de receio de cooperativa, 
é difícil você colocar a idéia na cabeça de um agricultor para entrar 
em uma cooperativa. É difícil, é difícil! Tem um pouco de receio. 
Tem muita resistência. Mais eu acho bom porque valoriza aqui 
porque é muito pouco o pessoal que ficou aqui na agricultura(Enio, 
agricultor, 39 anos, entrevista).  



Apesar das resistências, as cooperativas tem ocupado um papel importante no 

processo de adesão ao PNAE. Outro aspectos  importante  é  a conexão com mercados 

institucionais. Ao indagar os sujeitos da pesquisa sobre as mudanças que a política do 

PNAE poderia ter trazido pelo menos 70% dos entrevistados informaram que alteraram as 

áreas plantadas e  as variedades plantadas, bem como procederam outras mudanças na 

infra-estrutura, para atender a execução da política.Um sujeito da pesquisa relata a 

trajetória desde o inicio da implantação desta política e de sua participação. Enfatiza 

dizendo que quando iniciou a discussão de implantação da política atual de alimentação 

escolar, com a participação do poder púbico municipal e agricultores, algumas dificuldades 

se apresentaram mais relevantes, conforme relata:          

E ai surgiu toda uma realidade: tinha disponibilidade de produtos, 
tinha as DAPs, tudo certinho, mais tinha um grande empecilho: a 
distribuição. Como que as cooperativas iam distribuir, fazer a 
logística disso?As prefeituras não tinham sistema de distribuição, 
como ia se dar isso? Ai surgiu o seguinte:que como nós morávamos 
perto do assentamento e tinha outra possibilidade, o pessoal de 
Araquari, também estava próximo a Joinville. Então os dois 
assentamentos fariam esta distribuição. Então foi um processo que 
até o assentamento aqui mudou o ritmo, deixou de produzir outros 
produtos, ou uma quantidade maior em produtos e se dedicou mais a 
fazer esta logística (Vilmar,assentado, 46 anos, entrevista) 

 

No Assentamento de Garuva podemos observar a infraestrutura que o grupo de 

assentados dispõe para fazer a logística do PNAE,  composto de caminhões baús 

equipados para a entrega dos gêneros alimentícios da alimentação escolar. Quando 

indagados, sobre a quantidade de Unidades Escolares que recebem os alimentos da 

agricultura familiar, e a entrega é por eles realizada, ponto por ponto, responderam:  

Entregamos em 179 pontos. Nas segundas, as entregas são 
nos Centro de Educação Infantil. Na terça, as entregas são 
nas Unidades Escolares. São ao todo 71 Centros de Educação 
Infantil e 108 Unidades Escolares (Vilmar, assentado, 46 
anos, entrevista).  

A logística segue um roteiro pré-determinado, incluindo as vistorias exigidas e pautadas 

em lei, que deve garantir a quantidade e qualidade dos alimentos para alimentação 

escolar,entregues nas unidades escolares pelo setor da agricultura familiar. Além de 



passarem pela primeira vistoria, na Central de Alimentos da Prefeitura Municipal de 

Joinville, quando são recebidos pelo grupo de nutricionistas responsáveis e procedem a 

uma vistoria através de amostragens dos produtos, a segunda vistoria ocorre nos CIs e 

UEs, quando da entrega dos alimentos as escolas e assim relata o sujeito da pesquisa:  

Tem o grupo das nutricionistas que elas se revezam, umas por 
semana para fazer a conferencia, liberar e depois ainda vão as 
Unidades Escolares averiguarem, se aquilo que você mostrou lá é 
aquilo que você está entregando na escola. Isso é normal você 
chegar às escolase ela estar te esperando. Que às vezes você mostra 
o começo da carga, mais no fim da carga vocês podem ter outras 
coisas. É normal o que elas fazem. Elascobram da gente como tem 
que ser e fazem aquilo que é correto. Para nós não tem problema 
desta cobrança, porque é normal, e nossa rotina de trabalho tem que 
ser assim mesmo (Fabio, 2014).       

A rotina para a entrega dos alimentos nas escolas da agricultura familiar  inicia nos 

domingos, com o preparo e organização dos gêneros alimentícios, na segunda e na e terça-

feira ocorre então às entregas em 179 pontos da Rede Municipal de Ensino de Joinville.  

Porque hoje, uma grande dificuldade do agricultor seria levar na 
cidade, a sua produção. O grande problema do agricultor e esse daí. 
Ai o que ele faz? Vende para o atravessador! É uma humilhação! 
(Vilmar, assentado, 46 anos, entrevista). 

Ao mesmo tempo em que as cooperativas se organizaram com toda esta a 

infraestrutura necessária para a entrega dos alimentos nas escolas, ao perguntarmos ao 

sujeito da entrevista, qual sua opinião sobre este tema, respondeu: 

É são pontos que no inicio a gente até combatia porque a gente via 
lugares que acontecia isso. Seria mais viável, mais barato para a 
prefeitura talvez ela ter uma estrutura, ter uma logística para os 
agricultores entregarem na Central de Alimentos e a prefeitura 
distribuir. E o mesmo sujeito complementa: Como agricultores nós 
temos de produzir, fazer todo trabalho, distribuir, organizar é 
complicado, mas você conseguiria produzir mais e talvez a 
prefeitura conseguir comprar com o preço um pouco menor é claro, 
teria de organizar toda uma logística lá de distribuição. E ver se a 
disciplina de quem faria, faria o que nós estamos fazendo, esse e o 
grande problema (Fábio, 2014) 

 



 Quanto a produção  orgânica,  como  propõe o PAA como diretriz,  somente 10% 

dos sujeitos entrevistados, possuem a propriedade agrícola certificada. Embora a 

propriedade esteja certificada, e o sujeito entrevistado comercializa uma quantidade 

considerável das hortaliças para o PNAE, os  produtos não são reconhecidos como 

orgânicos, contrariando o quer determina a lei 11.947/20091. Quando perguntado sobre a 

produção orgânica e quanto ao seu reconhecimento na entrega ao PNAE, o sujeito da 

pesquisa fala da estratégia que seria necessária para viabilização da venda dos produtos 

orgânicos. Primeiro ele cita da necessidade de ter um local especifico, e vem-se pensando 

em Joinville, um espaço no CEASA, que além de poder separar os orgânicos, seria um 

local onde os agricultores organizariam a produção para entrega ao PNAE. Então o sujeito 

cita que:       

 

Mas para isso que precisaria uma central, esse local que tem 
lá, para fazer isso, para ter os orgânicos. Porque para mim ir 
até o comércio oferecer produto orgânico, primeiro que eles 
não podem colocar  junto com os outros, como orgânico, tem 
que ter uma ala separada. E para ter uma ala separada, uma 
gôndola separada, tem que ter uma linha completa de 
produtos. O Senhor Marcos ainda complementa dizendo: 

 

Não vendo como orgânico por isso. Quem come beleza, 
come produto de qualidade, mas não está nem sabendo. No 
comércio normal o pessoal sabe que é orgânico, mais não 
tem selo e nem apresenta por isso” (Marcos, agricultor, 51 
anos, entrevista). 

 

Ainda com relação a esta questão, 70%  dos entrevistados citaram que em alguma 

oportunidade discutiram estratégias para certificação das propriedades. Pelo menos 30% 

destes chegaram a fazer levantamentos, chamaram a empresa certificadora para avaliar as 

possibilidades de certificar a propriedade e sobre as suas exigências:  

                                                           
1 De acordo com o Art. 20 da Lei 11.947/2009 “Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores 
Familiares Rurais a serem fornecidos para Alimentação Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando, 
sempre que possível, os alimentos orgânicos ou agroecológicos. 



É muita exigência, tem que fazer barreira até nos vizinhos.É 
que a Empresa certificadora esteve muitas vezes na 
propriedade, mais acabou desistindo (Ênio, agricultor, 39 
anos, entrevista) 

Os vizinhos também têm que colaborar, porque nós numa 
área pequena também dependemos dos vizinhos. Por isso tem 
cerca viva lá por trás, tudo já porque para isolar, porque os 
vizinhos às vezes usam mata-pasto lá de vez em quando, e a 
gente tem tudo essa... Só que daí com essa análise na alface 
comprova realmente que a alface é o que a gente colhe mais 
rápido, tipo assim e o esterco tiver contaminação, ele vai 
aparecer no alface. Já o repolho é uma planta mais lenta, daí 
dá mais tempo ainda. Quer dizer então dá sinal, o alface 
comprova tudo porque ele pega uma amostra daqui, outra de 
lá, e leva. Ele levou essa semana mais uma amostra (Marcos, 
agricultor, 51 anos, entrevista).  

Para os sujeitos entrevistados há um nível de exigência grande com relação à 

certificação da propriedade, e isto tem levado a desistência de muitos agricultores para 

consolidar a certificação. Sobretudo, todos citaram que procuram reduzir ao máximo a 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras. Eles justificam dizendo que os alimentos fornecidos 

são para as crianças, mais ao mesmo tempo são parte por eles também consumidos. Para 

Dalia, nutricionista, a ausência de produtos hortifrúti orgânicos é grave:  

Infelizmente hoje a gente não tem nenhum hortifrúti 
orgânico, e a gente sabe que o preço hoje ainda é um pouco 
alto e é um dos fatores significantes. Mas principalmente a 
produção, porque hoje a gente tem a agricultura orgânica em 
ascensão, mas dai a quantidade produzida que é pouca no 
município, dai a gente não consegue. (Dália, 29 anos, 
servidora publica,grupo focal). 

 

Outro aspecto sempre muito polêmico com relação à comercialização dos gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, se refere à formulação e 

preços pagos aos agricultores. Com relação aos sujeitos entrevistados, 100% deles 

responderam que os preços pagos atualmente são compatíveis com os preços de mercado. 

Um sujeito da pesquisa, quando perguntado sobre a sua impressão sobre os preços 

praticados pelo PNAE, respondeu: 



 

É bom!  Ele é o preço razoável. Por que vende aquilo e você 
sabe que vai ganhar o ano todo. Não é que nem o 
supermercado tradicional, às vezes, a alface nas escolas está 
por quilo, má está na faixa de oitenta á noventa centavos a 
unidade. E hoje, no mercado tradicional está quarenta 
centavos e ninguém quer alface. E tem uma diferença, a 
garantia. De repente chega lá em fevereiro e março e dá 
alguma intempérie e pode ser que no mercado tradicional 
esteja mais caro. Mais em compensação, você vendeu o ano 
inteiro. E, mais adiante complementa: É um preço razoável 
que dá para trabalhar tranquilo (Vilmar, assentado, 46 anos, 
entrevista).  

 

Em fóruns de discussão sobre o PNAE em SC, muitos agricultores alegam que ao 

realizar o contrato para o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 

a alimentação escolar, o período é de 1(um)  ano. Experiências têm revelado que no 

decorrer deste período do contrato, alguns produtos da agricultura ficam com os preços 

defasados. Os contratos de um modo geral não apresentam cláusulas, que permitam alterar 

os preços no decorrer de seu período de vigência. E o sujeito da pesquisa relata que: 

 

Até o fim do contrato é o mesmo preço, apesar de que varia 
muito, e ele mantém um preço médio. Após ter feito o 
contrato você tem a garantia da venda né então isso deixa o 
produtor também mais tranquilo de forma geral, às vezes o 
preço fica mais alto, mas pelo menos ali tu tem um preço 
garantido, um valor garantido. Mas depende da produção”. 
(Marcos, agricultor, 51 anos, entrevista). 

 O que anima o processo de adesão ao PNAE parece ser mesmo a garantia de venda, 

conforme citado: 

Eu vou dizer uma coisa, o trabalho é muito interessante para 
os agricultores, por que é um dinheiro garantido que está lá. 
Ele se programa e pode vender tranquilo. (José, aposentado, 
61 anos, entrevista). 

 

O mais certo e a garantia da compra. São duas coisas 
importantes: a garantia da compra e essa integração que tem 
que nos chamamos de troca de mercadorias, essa ida e vinda 
de mercadorias, essa cooperação que é bom. Foi à melhor 
coisa que teve. Tem algumas dificuldades, a distribuição da 



banana para outros municípios. Hoje o aipim é uma 
realidade, ele vai para Rio Negrinho, vai para Mafra (Marcos, 
agricultor, 51 anos, entrevista). 
 
Porque se tem essa compra garantida todo mundo se 
empolga em plantar” (Ênio, agricultor,39 anos,entrevista). 
 
 

 
 Sobre a qualidade da alimentação escolar, a partir da inserção da agricultura 

familiar, tem sido um fator bastante discutido. Os agricultores e assentados que trabalham 

com a alimentação escolar sentem muita satisfação em fornecer alimentos para os 

escolares, pois percebem a receptividade e eles também tem consciência do compromisso 

com a alimentação dos alunos. E assim relata um sujeito da pesquisa: 

 

(...) a nutricionista disse que bom se vocês fizessem sempre 
isso. Chegamos a entregar alface roxa, lisa e crespa. Três 
tipos de alface. Eles estavam fazendo repolho roxo com o 
branco. Fazem ele temperadinho, fica colorido e ai as 
crianças gostam. Quer ver a alface foi o maior sucesso! Fica 
uma salada colorida. Fica uma salada atraente, eles gostaram 
(Vilmar, assentado, 46 anos, entrevista). 
 
 

A diversificação dos produtos, a possibilidade da escola receber os alimentos 

frescos para a semana, a valorização da produção local, a organização na entrega tem sido 

fatores que contribuem para a melhoria na alimentação escolar. É como diz um sujeito da 

pesquisa  

E se comprar da agricultura familiar, sempre vai ser assim”. 
Eu tenho clientes até que vem buscar o produto aqui, para 
pegar o produto fresquinho. Aqui é possível colher de manhã 
para entregar à tarde. (Pedro, agricultor, 46 anos, entrevista)  

 

Todos os sujeitos da pesquisa, 100%, entendem que os produtos da agricultura 

familiar contribuem para a melhoria da alimentação escolar. No entanto, 90% dos sujeitos 

entrevistados, disseram que comercializam a sua produção também para outros mercados, 

como supermercados, verdureiros, restaurantes, hotéis, feiras dentre outros. Neste sentido, 

um sujeito da pesquisa faz o seguinte depoimento:  



A única coisa que a agricultor não deve, e nós já somos 
aconselhados, é não contar só com esses projetos. Tem que 
ter uma venda de outros mercados, isso é aconselhado senão 
sem isso você quebra. Os planos públicos ainda são muito 
incertos para o agricultor, quem depende disso mesmo acaba, 
ao invés de ajudar, quebra o agricultor (Pedro, agricultor, 46 
anos entrevista). 

 

A dependência a só um tipo de mercado tem sido sempre um motivo de 

preocupação e risco, para qualquer segmento da economia. Apesar de todos os 

entrevistados dizerem que não dependem só do mercado do PNAE,tem agricultores que 

buscam uma fatia menor da renda familiar,através de outros segmentos do mercado.Em 

2014, a chamada publica no  90/2014 foi lançada em maio, e que por uma série de 

problemas administrativos alegados pela gestão publica de Joinville, a efetivação dos 

contratos para as cooperativas da agricultura familiar, foram fechados em julho/agosto do 

mesmo ano. Este procedimento por parte do órgão público Municipal, gerou um 

descontentamento geral entre os sujeitos da pesquisa, visto que a compra de produtos da 

agricultura familiar através do PNAE em Joinville já seguia uma certa rotina, a cada ano. E 

por esta razão, uma agricultora entrevistada, deu o seguinte depoimento: 

O nosso serviço é muito bom, nós gostamos muito de trabalhar 
assim, só que a gente só trabalha lá para a merenda, e agora deu um 
susto porque nós paramos. Porque isso não podia ter parado esses 
meses tudo, pra nós 4 meses é muito. Três meses parados é muito 
(Ivone, 64 anos, aposentada, entrevista). 

 
 

Outro sujeito da pesquisa, quando perguntado se entregaria para outros mercados, 

além do PNAE, respondeu que: 

Não, como eu falei, não dá senão agora estaria em dificuldades. 
Entrego para verdureira e para o mercado mesmo (Marcos, 
agricultor, 51 anos, entrevista).  

E, como diz Pedro: Este mercado é bom, mas não só ele. Não, não, tem que 

diversificar “(Pedro, agricultor, 46 anos, entrevista). 

 Percebe-se que os sujeitos da pesquisa não dependem só deste mercado, mas  

também que conseguem distinguir algumas vantagens competitivas, quando citamos na 

categoria anterior a garantia no mercado.  



Apesar do vários pontos positivos do programa, que não devem ser negligenciados,  e se 

levarmos a sério o que dizem os agricultores,  devemos  considerar que os problemas 

elencados(dependência da logística,  e a questão da qualidade) devem ser considerados de 

forma mais seria pelos governos. A propalada qualidade dos alimentos, presente nas  

legislações, é bastante limitada e até relativa,  pois  predomina a produção convencional 

com uso de fertilizantes e agrotóxicos. Ou seja, a alimentação não pode, desde esta 

perspectiva, ser vista como “saudável” ainda que, em tese, e do ponto de vista estritamente 

nutricional, atenda padrões de equilíbrio nutricional. 
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