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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o contexto histórico da Alimentação Escolar (PNAE) 
tendo em vista a complexidade que envolve o universo das políticas publicas. O texto faz um breve 
relato sobre o que vem a ser cooperativismo e sua importância para a agricultura e descrever a 
evolução das políticas púbicas de alimentação escolar no Brasil, bem como busca compreender a 
importância dessas políticas no processo de combate a fome no Brasil. Para tanto busca descrever 
as etapas do surgimento da alimentação escolar no Brasil. A evolução das políticas públicas voltadas 
para o setor se da a partir de 1955 com a implementação da merenda escolar e se estende para a 
atualidade com a inserção dos agricultores familiares fornecendo alimentos provenientes de sua 
produção. A agricultura familiar tem grande importância para o desenvolvimento rural brasileiro, e o 
PNAE enquanto política pública acabou beneficiando os agricultores, principalmente após a 
promulgação da lei 11.947. A presente pesquisa constitui-se em um estudo de caráter exploratório, 
descritivo e quantitativo. O estudo foi elaborado em duas fases: a primeira tem um caráter 
essencialmente histórico e se propõe a situar o objeto estudado de acordo com os desdobramentos 
do tema no Brasil para posteriormente sustentar as argumentações da segunda etapa com a análise 
de alguns dados da região sudoeste do Paraná. Conclui-se por fim que a boa execução do PNAE, 
sobretudo no que tange a compra mínima da agricultura familiar, esta diretamente relacionada a 
atuação de cooperativas fortes e organizadas, podendo ser a presença dessas cooperativas condição 
fundamental para que o programa atinja suas metas. 
 
Palavras Chave:  fome, políticas públicas, cooperativismo, PNAE, agricultura familiar. 
 
Abstract: The aim of this paper is to analyze the historical context of School Feeding (PNAE) in view 
of the complexity that involves the world of public policy. The text gives a brief account of what 
iscooperativism and its importance to agriculture and describe the evolution from the public policy 
school feeding in Brazil and seeks to understand the importance of these policies in the process of 
fighting hunger in Brazil. Therefore seeks to describe the steps of the school feeding appearance in 
Brazil. The evolution of public policies directed for the sector happenssince 1955 with the 
implementation of school feedingand extends to the present day with the inclusion of family farmers 
providing food from their production. Family farming has great importance for the Brazilian rural 
development, and the PNAE as a public policy ended up benefiting farmers, especially after the 
enactment of Law 11.947. This research consists in an exploratory, descriptive and 
quantitativecharacter. The study was conducted in two phases: the first has an essentially historical 
character and proposes to locate the object studied according to the theme development in Brazil to 
further support the arguments of the second stage with the analysis of some data from the southwest 
region Paraná. We conclude finally that the proper execution of PNAE, especially regarding the 
minimum purchase of family farming, is directly related to performance of strong and organized 
cooperatives, may be the presence of these cooperatives fundamental condition for the program to 
achieve its goals. 
 
Key Words: hunger, public policy, cooperativism, PNAE, family farming. 
 
 
 
 

 
 



2 

 

 
1. Introdução 

 
O combate à fome e a miséria no Brasil tem percorrido ao longo dos últimos 80 

anos uma trajetória complexa. É sabido que a sociedade brasileira caracteriza-se por 
profundos e persistentes contrastes sociais, econômicos e políticos proporcionados pelas 
desigualdades históricas presentes desde a fundação do país. Se por um lado o século XX 
foi marcado por profundas transformações na estrutura com a modernização de alguns 
setores estratégicos, outros elementos permaneceram quase intactos, tais como, a 
marginalização da agricultura familiar e o acesso à alimentação. Olhando especificamente 
para esses dois aspectos observamos que eles só começaram a ser enfrentados após 
meados dos anos 1990 e depois da primeira década dos anos 2000 respectivamente. O 
primeiro com a criação do Pronaf em 1996 e o segundo a promulgação da Lei 11.947/2009 
que possibilitou a compra de no mínimo 30% de alimentos provenientes da agricultura 
familiar1(GREGOLIN, 2016). O Pronaf possibilitou a inserção nas políticas públicas de uma 
parte significativa de agricultores que estiveram marginalizados por décadas. As 
modificações decorrentes desse processo, por sua vez, fizeram emergir uma série de 
experiências de associativismo e cooperativismo. Dentre as cooperativas destacam-se a 
criação de experiências nos ramos crédito e comercialização2.  A Lei 11.947/2009 possibilita 
a venda de alimentos para a alimentação escolar diretamente do produtor rural ou por meio 
cooperativas e associações para a alimentação escolar.  

O tema principal deste trabalho é analisar políticas públicas destinadas a 
Agricultura familiar, mais especificamente, referente ao PNAE e mudanças que ocorreram 
na alimentação escolar a partir de 1955 quando da criação do Programa.  

Em um primeiro momento, através de um breve resgate histórico, o trabalho traz a 
história do cooperativismo e a sua importância para a organização dos agricultores frente às 
políticas públicas existentes e tenta compreender a evolução da agricultura familiar no 
Brasil, bem como, o que levou o governo a adotar medidas e políticas para mudar a questão 
rural neste período da história brasileira, através do incentivo à agricultura.  

Para tanto este artigo baseia-se num estudo histórico, a partir do programa de 
governo PNAE sobre como as políticas públicas vêm se desenvolvendo para a 
implantação dos alimentos oriundos da agricultura familiar no ambiente escolar no Brasil.  

Por fim, é ainda propósito deste trabalho e verificar a função do Estado nesse 
processo de transformação, buscando avaliar as condições de realização e variação das 
políticas públicas enquanto mecanismo de incentivo a esta modernização. Dessa forma, o 
trabalho pretende analisar as mudanças que foram ocorrendo dentro do PNAE nas 
COOPAFIS do Sudoeste do Paraná destacando as principais ações do programa que vigora 
até o presente. 

 
1.1 - O fenômeno da fome no Brasil 

 
Ao longo de das últimas oito décadas o processo de construção e elaboração de 

políticas públicas para o combate à fome e alimentação passou por avanços e retrocessos . 
Para compreender o momento atual da política nacional de alimentação escolar 
consubstanciado no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é necessário 
analisaros processos de constituição, compreensão e construção das arenas públicas que 
resultaram na elaboração dessa política. Segundo Vasconcelos (2008) Josué de Castro ao 

                                                           

1A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a 
estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) devem ser utilizados obrigatoriamente na 
compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar. 
2É necessário observar que a articulação entre PNAE e cooperativas só aconteceu em 2009 com a 
modificação da lei acima citada. 
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publicar em 1946 o livro Geografia da fome, introduziu no vocabulário brasileiro uma série 
de conceitos que permitiram ampliar a nossa compreensão sobre o problema da nutrição e 
da má alimentação no Brasil, dos quais o autor elabora o primeiro mapa da fome no país, 
em que classifica diversas áreas alimentares:  

 
Por áreas alimentares, concebe uma determinada região geográfica que 
dispõe de recursos típicos, dieta habitual baseada em determinados 
produtos regionais e com seus habitantes refletindo, em suas características 
biológicas e socioculturais, a influência marcante da dieta. Por área de fome 
endêmica, concebe uma determinada área geográfica em que pelo menos 
metade da população apresenta nítidas manifestações de carências 
nutricionais permanentes. Por áreas de fome epidêmica, concebe uma 
determinada área geográfica em que pelo menos metade da população 
apresenta nítidas manifestações nutricionais transitórias. Por áreas de 
subnutrição, concebe uma determinada área geográfica em que os 
desequilíbrios e as carências alimentares, sejam em suas formas discretas 
ou manifestas, atingem grupos reduzidos da população. E por mosaico 
alimentar brasileiro, concebe a diferenciação regional dos tipos de dieta 
existentes no país, oriundas das variadas categorias de recursos naturais 
(alimentos) e das distintas etnias que constituíram a 
naçãobrasileira(VASCONCELOS, 2008, p 2711) 

 
Com seu livro Josué de Castro contribui não apenas para mapear o fenômeno da 

fome, mas para alertar as autoridades para o fato de que a fome não é somente um 
fenômeno natural, mas um fenômeno social e que poderia, dessa forma, ser solucionado 
com políticas publicas adequadas. E, ao fazer essa análise Castro não apenas evidenciou e 
delineou elementos essenciais para o debate sobre a fome no Brasil, mas estabeleceu um 
método para análise e enfrentamento do problema, tanto que, no mesmo ano de lançamento 
do livro, foi criado o Instituto Nacional de Nutrição (INN) (AROUCHA, 2012, p.53). Contudo, 
entre a elaboração científica do problema sua constatação pelas autoridades e a criação de 
institutos, há um grande intervalo de tempo onde a fome persiste no Brasil, tanto que até o 
início dos anos 2000 a fome persistia como um tema recorrente nas agendas sociais.  

Em 1992 Herbert de Souza, o Betinho, escreveu“A história do Brasil pode ser 
contada de vários modos, mas para a maioria ela é a história da indústria da fome e da 
miséria. Um modo perverso de dividir o mundo em dois, produzindo um gigantesco 
apartheid”(SOUZA, 1996, p.22). Em outras palavras uma minoria dominante fica com boa 
parte das riquezas enquanto uma maioria luta pela sobrevivência mais básica que é o 
acesso ao alimento, na pobreza, sem voz, sem ações, com pouca representação política e 
que a própria história do Brasil poderia ser contada pela sua narrativa. A persistência da 
fome como fenômeno tem raízes profundas e sua constância no tempo e no espaço 
territorial mostrava que ela não poderia ser tratada com políticas setoriais isoladamente 
pensadas. 

 Casaril (2005, p.25) comenta: 
 

No Brasil, as dimensões atingidas pelo contingente de brasileiros que não 
têm o que comer foram comparadas, a uma guerra social pelas 
Organizações das Nações Unidas sobre o direito à alimentação e 
referendada por representante da Unicef. A fome em nosso país é hoje 
inexplicável, temos um enorme potencial agrícola e produção de alimentos 
suficiente. 
No início da década de 90, 18,6 milhões de pessoas eram                                                          
consideradas subnutridas no país. Hoje esse número caiu para cerca de 
15,6 milhões de pessoas. Percebe-se que através destes dados que as 
Políticas Públicas brasileiras associadas à oferta de alimentos podem ter 
contribuído para a redução da fome no País. Entretanto, não se justifica 
ainda o número tão elevado sendo fundamental um trabalho mais 
abrangente que envolva todos os setores. 
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De acordo com a citação acima observa que o combate à fome só será efetivo se 

vier articulado a um amplo conjunto de ações. Dentre essas ações acreditamos estar a 
junção entre programas públicos como o PNAE e o cooperativismo da agricultura familiar. 
Na seqüência apresentaremos os principais momentos da construção das trajetórias das 
políticas voltadas à alimentação escolar.   
 
1.2 - A trajetória da alimentação escolar 
 

O Plano Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi criado em 1952, 
fundamentado em estudos sobre a Conjuntura Alimentar e os Problemas de Nutrição do 
Brasil, estruturou o primeiro programa de merenda escolar, de responsabilidade pública 
governamental e de âmbito nacional Alves (2010, p.23) relata a evolução deste processo 
desenvolvido no contexto do PNAN. 

 
Foi criada, em 1955, sob a influência de Josué de Castro, a Campanha da 
Merenda Escolar (CME), por meio do Decreto nº 37.106, de 31 de março 
de 1955. No ano seguinte, o Decreto nº 39.007, de 11 de abril, criou a 
Campanha Nacional da Merenda Escolar (CNME). Em 1965, o Decreto 54 
5.688, de 20 de setembro de 1965, criou a Campanha Nacional da 
Alimentação Escolar.(AROUCHA, 2012, p. 54). 

 
Aroucha ainda destaca que o ano de 1965 é um marco divisório da evolução 

conceitual e política, pois a merenda escolar passa ser conceituada como alimentação 
escolar, com a criação do Programa de Almoço Escolar (PAE).(AROUCHA, 2012) 

É preciso entender a importância da agricultura e do agricultor em nosso país. Se 
há produção suficiente para alimentar a todos porque há tanta fome e miséria? Uma 
pequena parte da população é representada pelos grandes latifundiários espalhados em 
nosso território nacional e a maioria pode se dizer que esta relacionada aos pequenos 
agricultores e trabalhadores urbanos que com suas limitações buscam alternativas para 
sobrevivência.Além disso, é importante compreendercomo está organizada a sociedade e 
quais caminhos podemos percorrer, para seguir com um melhor desenvolvimento social 
atendendo a todos de forma mais igualitária justa. Afirma Melão (2012, p.87): 

 
E por que a agricultura familiar? A resposta parece evidente. Não só por ser 
responsável por grande parte da produção básica dos alimentos e por estar 
presente em todo o território nacional, o que permite melhor atendimento às 
escolas (aspectos relacionados ao desenvolvimento territorial), mas também 
pelo fato de esta categoria social dar respostas às políticas governamentais 
no campo da agricultura, sejam elas vindas da agricultura familiar mais 
tecnificada e integrada ao mercado, seja pela corrente que busca o resgate 
do modo de produção natural e autônomo, definindo-se mais próxima do 
desenvolvimento rural sustentável e que enfoca os princípios da ciência 
agroecológica. O desenvolvimento rural, sob essa ótica, representa uma 
tentativa de ir além da modernização técnico-produtiva, apresentando-se 
como uma estratégia de sobrevivência das unidades familiares que buscam 
sua reprodução. 
 

A agricultura familiar é sem sombra de dúvida de fundamental importância para o 
desenvolvimento e sustentabilidade do homem da cidade (urbano) e com isso traz ricos 
elementos que contribuem significativamente para o desenvolvimento do país. 

Para podermos compreender esse processo penso que seja importante analisar 
algumas formas de organizações sociais que podem contribuir para que ocorram as 
mudanças necessárias para uma melhor qualidade de vida de milhões de brasileiros, entre 
elas pensamos que está o cooperativismo.  
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2. Metodologia 
 

A presente pesquisa constitui-se em um estudo de caráter exploratório, descritivo e 
quantitativo. O estudo foi elaborado em duas fases. A primeira tem um caráter 
essencialmente histórico que tem por objetivo situar o objeto estudado de acordo com os 
desdobramentos do tema no Brasil para posteriormente sustentar as argumentações da 
segunda etapa. Nesse sentido, segundo Gil (2008, p.27): 

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de 
uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante 
genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que 
exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros 
procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um problema 
mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 
sistematizados.  
 

Essa análise inicial possibilitou uma visão ampla sobre o tema da fome no Brasil e 
o modo como os governos a vem tratando desde a década de 1930.  Na segunda etapa 
discutimos aspectos da formação do cooperativismo tentando compreender seu papel frente 
àspolítica publicas de combate à fome.  Para esse fim foi fundamental também a pesquisa 
bibliográfica em revistas, livros, sites e bases de dados do governo. Dentre as ferramentas 
de busca utilizadas destacam-se Google Scholar, Scielo e FNDE.   Além de legislações, 
manuais, sites dissertações e teses.  Para o contato com as cooperativas adotou-se um 
roteiro de questões que visava verificar como as cooperativas se organizavam para atuar 
junto ao PNAE.   

Diante do exposto acima o método de análise ao questionamento proposto será 
composto em duas frentes: inicialmente será realizada a revisão bibliográfica dos principais 
conceitos sobre o objeto de estudosistematizado desenvolvido com base em material 
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 
em geral, incluindo diferentes autores para, posteriormente, realizar-se-á a análise do papel 
das COOPAFI’s na efetivação de metas a serem atingidas pelo PNAE no Sudoeste do 
Paraná.  

O método de abordagem utilizado será o explicativo, onde de uma análise geral se 
desdobra em uma interpretação mais específica, com o objetivo de chegar a conclusões 
sobre o conteúdo estabelecido através da revisão da literatura. Neste trabalho ainda será 
realizado um estudo sobre o PNAE como fator do avanço da agricultura familiar a partir da 
década de 1955, no qual primeiramente se fará a conceituação de alguns temas, tais como: 
agricultura familiar, políticas públicas e PNAE, bem como compreender a ação do setor 
público brasileiro em relação ao combate à fome, a realização de uma pesquisa de campo 
junto às Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar Integrada (COOPAFI) da 
região sudoeste do Paraná para tentar compreender a ação delas em interface com o setor 
público brasileiro, sobretudo em relação à política publica do PNAE.  

A hipótese inicial do trabalho é que a interação entre cooperativismo da agricultura 
familiar em interface com a política publica desenhada a partir da promulgação da Lei 
11.947/2009 é de fundamental importância para sua implementação de forma adequada.  
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3. Cooperativismo 
 
A cooperação é uma atividade humana primordial que antecede muitas formas de 

organização sociais modernas, tendo sido um dos elementos chave da sobrevivência da 
espécie em épocas remotas.  Modernamente o cooperativismo veio a se constituir em um 
importante movimento socioeconômico fundamentado na busca da igualdade de 
oportunidades em um mundo cada vez mais competitivo e individualista. No Brasil em 
particular o cooperativismo constitui-se ao longo dos últimos vinte anos em um importante 
mecanismo de justiça social para milhares de agricultores familiares. 

Segundo Albino (2007, p.21) 
 

A cultura cooperativista busca desenvolver a capacidade intelectual das 
pessoas de forma criativa, inteligente, justa e harmônica, visando a sua 
melhoria contínua. Os seus princípios buscam pelo resultado econômico o 
desenvolvimento social, ou seja, a melhoria da qualidade de vida.  

 
Segundo Gawlak (2007) o cooperativismo possibilita que os associados 

desenvolvam e ampliem seu potencial produtivo, nesse processo passam a cultivar valores 
e atitudes que aumentam sua participação na sociedade e em muitos casos também sua 
qualidade de vida. Esse processo vem acompanhado de uma sensação de pertença que 
reconecta os indivíduos no espírito coletivo muitas vezes perdidos na sociedade 
contemporânea. Ainda segundo Gawlak (2007, p.15): 

 
O ato de cooperar antecede o próprio cooperativismo, e se sabe hoje que 
desde os mais remotos tempos, já se adotavam práticas de cooperação 
entre os grupos sociais enas mais variadas sociedades e civilizações no 
passado. A história da humanidade relata que o ser humano pratica a união 
há milhares de anos, pois há exemplos dos egípcios, gregos, romanos e, 
mais recentemente, dos incas, maias e astecas, que se valiam da união na 
arte de caçar, de pescar, de construir e de cultivar a terra. Também 
praticavam a cooperação no desenvolvimento da cultura, da arquitetura, da 
medicina e outras. 
 

No Brasil existem os exemplos das Missões Jesuíticas, dos Quilombos, dos 
Faxinais e de diversos tipos de mutirões. A arte de cooperar é milenar e nos convida 
diariamente a conviver com uma forma mais humana de sobrevivência considerada mais 
justa e igualitária entre as civilizações. 

Dessa forma o cooperativismo é um movimento que busca constituir uma 
sociedade mais justa através de empreendimentos que atendam as necessidades 
econômicas, sociais e culturais comuns de seus cooperados. Modernamente foi apenas 
durante a Revolução Industrial no século XVIII, que as classes operárias da Inglaterra e 
suas lideranças criaram associações de caráter assistencial que moldaram o que é 
contemporaneamente reconhecido como cooperativismo. 

Os registros históricos indicam que a primeira cooperativa surgiu em 1844, em 
Rochdale na Inglaterra, sendo constituída por 28 trabalhadores tecelões e foi denominada 
de Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. Analisando essa experiência, parte do 
movimento socialista da época se propôs a criar cooperativas, cujo modelo de produção 
constituía-se na ideia de contemplar a partilha das sobras econômicas entre os sócios 
membros. No horizonte inicial dos fundadores e idealizadores desse modelo estava uma 
forma de combater a pobreza e a exclusão social, bastante acentuadas na Europa do século 
XIX.  

É interessante observar a conexão com o Brasil com essas ideias, pois apenas três 
anos após o surgimento do cooperativismo na Inglaterra foi estabelecida a primeira 
experiência de cooperativismo no país. Ela recebeu o nome de Colônia Agrícola Tereza 
Cristina e estava localizada no interior estado do Paraná, no município de Cândido de 
Abreu.  
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Essa experiência foi proposta pelo médico francês Jean-Maurice Faivre, e segundo 
seu idealizador deveria proporcionar às pessoas um espaço para produzir e consumir de 
forma coletiva. Essa experiência, entretanto durou apenas 11 anos tendo terminado em 
1858 após a morte do seu idealizador. 
 No processo de organização de cooperativas podem ocorrer diferentes arranjos na 
sua constituição esistematização. No que tange às cooperativas de agricultura familiar seus 
desenhos institucionais variam de acordo com as regiões, a capacidade organizativa,dos 
mecanismos de coparticipação e confiança desenvolvidos pelos agricultores. Dessa 
diversidade derivam, como dissemos, diferentes leituras do que vem a ser uma cooperativa 
demonstrando, dessa forma, a capacidade de interpretação dos atores envolvidos.   
 
 
3.1 - Conceituando: o que é uma cooperativa? 
 
 

Não é fácil definir com precisão todos os elementos que contemplem as complexas 
relações observadas nas cooperativas. Haja vista que se observa segundo o serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) a existência no Brasil de 13 
ramos de cooperativos: agropecuário, transporte, crédito, trabalho, saúde, educacional, 
produção, habitacional, infra-estrutura, consumo, mineração, turismo e lazer e especial 
(SESCOOP, 2010).  

A Aliança Cooperativista Internacional – ACI define cooperativa como: “uma 
associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer 
necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de um empreendimento de 
propriedade coletiva e democraticamente gerido”.(SEBRAE,2009,p.08) Este modelo 
cooperativo tem sido usado para viabilizar negócios em vários campos de atuação, de modo 
a propiciar melhor entendimento da formação, estrutura, composição e participação nos 
diversos setores econômicos. A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 1994, em seu relatório final, afirmouOCB(2007, p.18):  

 
Os empreendimentos cooperativos propiciam os meios organizacionais a 
que significativas parcelas da humanidade se habilitem a conduzir, por seus 
próprios meios, a tarefa de gerar empregos produtivos, diminuir a pobreza e 
alcançar a integração e inclusão social. 
 

A Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB define cooperativa como sendo: 
“Uma sociedade de, pelo menos, vinte pessoas físicas, unidas pela cooperação, gerida de 
forma democrática, com objetivos econômicos e sociais comuns, cujos aspectos legais são 
distintos das outras sociedades.” (X Congresso Brasileiro de Cooperativismo – Brasília, 
1988 apud SEBRAE, 2009, p.08 e 09).  

Muitas são as definições sobre o Cooperativismo e diversos autores se propõe ao 
desafio de construir esse conceito. Pesquisandoa história do cooperativismo, percebe-se 
que o cooperativismo conquistou um espaçosignificativo na sociedade que esta sempre em 
construção. Contudo a cada dia novas metas são alcançadas, contribuindo para 
desenvolvimento social de todos. 

O cooperativismo foca na promoção e no desenvolvimento econômico e social, 
através desserviços prestados aos sócios, baseia-se na democracia, participação, direitos e 
deveres iguais para todos. 

 
 

3.2.1 - Cooperativismo de Crédito  
 

As primeiras experiências de cooperativismo de crédito nascem na Alemanha em 
1852, nacidade alemã de Delitzsch, e foi Franz Herman Schulze quem crioua primeira 
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cooperativa de crédito urbana. Desse movimento originou-se o Volksbank (banco do povo) 
que eram instituições voltadas para os proprietários de pequenas empresas, sobretudo 
comerciantes e artesãos. Esse processo teve grande adesão da população urbana, 
chegando já em 1859 em 183 cooperativas. Esse modelo de cooperação ficou conhecido 
por Schulze-Delitzsch em referência ao seu fundador e à cidade de origem (Portal do 
cooperativismo de crédito). 

No meio rural o protagonismo das cooperativas de crédito é atribuído aFriedrich 
Wilhelm Raiffeisen que constituiu no ano de 1862, na cidade de Anhausen, na região da Renânia 
Palatinado a primeira cooperativa de crédito rural. Mais tarde, essas cooperativas levaram o 
nome de Raiffeisenbank. Em 1900, já havia 2.083 cooperativas de crédito que seguiam o modelo 
Raiffeisen naquela região da Alemanha, totalizando 265 mil associados. Segundo Pinheiro(2008, 
p.23): 

 
As cooperativas criadas por Raiffeisen, tipicamente rurais, tinham como 
principais características a responsabilidade ilimitada e solidária dos 
associados, a singularidade de votos dos sócios, independentemente do 
número de quotas-partes, a área de atuação restrita, a ausência de capital 
social e a não distribuição de sobras, excedentes ou dividendos. Ainda hoje, 
esse tipo de cooperativa é bastante popular na Alemanha.  
 

No Brasil o início das cooperativas de crédito ocorre já em 1902 no município de 
Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Essa proposta foi trazida pelo padre suíço Theodor 
Amstad, da Companhia de Jesus, e foi batizada de Caixa Rural de Nova Petrópolis 
(GERVASONI, 2015).  A partir desta data, até o ano de 1964 surgem 66 cooperativas de 
crédito tipicamente rurais, e eram chamadas de Raiffeisen, no Estado do Rio Grande do Sul.  
Segundo Vogt,Radunz (2013), o sistema cooperativista criado por Amstadexpandiu-se 
rapidamente tendosido também impulsionadora de outras iniciativas. 
 
 
3.2.1.1 – Sistema CRESOL 
 

O sistema Cresol (Sistema de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária) 
surgiu em 1995, a partir da necessidade de crédito por parte dos agricultores familiares do 
sudoeste do Paraná. Seu surgimento está conectado ao amplo trabalho que a Igreja 
Católica fazia na Região através das Comunidades Eclesiais de Base. A Origem do Sistema 
Cresol está também vinculado à uma experiência de Crédito rotativo iniciado em 1987 e 
financiado por organismos internacionais.3  Os fundos de crédito rotativo eram administrados 
pelos próprios agricultores. Esses, com essa experiência puderam propor em meados da 
década de 1990 a criação de uma cooperativa de crédito que pudesse operacionalizar de 
forma confiável aos agricultores os créditos disponibilizados pelo recém criado Pronaf. 
Dessa forma em 1995 foram criadas a primeiras quatro cooperativas do sistema que 
posteriormente passou por um rápido processo de expansão. Dados disponibilizados pela 
Cresol através do Relatório de Atividades e Balanço Social 20154  mostra que em vinte anos 
a  Cresol já estava presente em oito estados brasileiros, contava com 222 cooperativas e 
mais de 140 mil sócios. O sucesso do cooperativismo de crédito na região sudoeste foi de 
fundamental importância, pois foi através das experiências bem sucedidas que 
posteriormente os agricultores organizaram outros ramos do cooperativismo como o de 
comercialização que veremos no tópico a seguir. Antes cumpre destacar a importâncias das 
cooperativas de comercialização na operacionalização do PNAE. 

 

 
 
                                                           

3Maiores informações disponível em: http://www.cresol.com.br/site/upload/downloads/64.pdf 
4 Disponível em http://www.cresol.com.br/site/upload/downloads/230.pdf acesso em 10/06/2016. 



9 

 

3.3 - Cooperativismo de Comercialização 
 

Obviamente a capilarização do dinheiro propiciada pelas cooperativas de crédito é 
um fator importante para os agricultores. Contudo, noque se referem à concretização do 
cooperativismo e sucesso dos agricultores os processos de comercialização desempenham 
um papel estratégico. Seja para possibilitar o acesso a mercados privados seja para acessar 
os mercados institucionais tais como o do PNAE. Nesse sentido, nesse tópico 
descreveremos brevemente as características de cooperativas voltadas a minimizar os 
problemas de comercialização, para depois apontarmos os gargalos encontrados para o 
acesso a essa política.     
Segundo Singer (2002, p.2):  
 

Cooperativa de comercialização, composta por produtores autônomos, 
individuais ou familiares (camponeses, taxistas, profissionais liberais, 
artesãos, etc.) que fazem suas compras em comum e, quando cabe, também 
suas vendas. Sendo a produção individual, o ganho também é e as sobras 
das operações comerciais são em geral distribuídas entre os cooperadores 
em proporção ao montante comprado e vendido por cada um através da 
cooperativa. 

  
As cooperativas de comercialização constituem-se elementos chave para o 

processo das políticas publicas de alimentação escolar e para o agricultor que precisa 
vender suas mercadorias. No estado do Paraná dentro do escopo das cooperativas de 
economia solidária o ramo comercialização está organizado pelas Cooperativas de 
Comercialização da Agricultura Familiar Integrada (COOPAFI).  

Segundo Alves (2016), assim como as cooperativas de crédito a constituição 
histórica da COOPAFI está baseada em relações de confiança construídas por diversas 
entidades da região sudoeste do Paraná dentre elas tais como: Associação de Estudos, 
Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR), Sindicato Rural e Pastoral da Terra. De 
acordo com Ferraz; Brandão & Pase(2008) a primeira COOPAFI foi constituída em março de 
2003 após um amplo debate regional que já vinha se acumulando desde a década 1990. Já 
em 2008 as COOPAFI´s estavam presentes em 25 municípios da região Sudoeste do 
Paraná.  

Essas cooperativas atuam em parceria com organizações da agricultura familiar em 
todo o Estado, realizando convênios em diferentes esferas governamentais, além de vendas 
diretas ao consumidor, organização da produção e industrialização de alguns produtos. Para 
Alves (2016) em 2015 havia 11 cooperativas com abrangência em todos os 399 municípios 
do Paraná. Comercializando, segundoNuneset al. (2013) 124 diferentes tipos de produtos 
sendo que a composição dos produtos está distribuída dentre os seguintes grupos 
alimentares:Verduras/legumes com 47 variedades;  Frutas e Polpas com 31 variedades; 
Grãos e Derivados e os produtos de Origem Animal ambos 13 produtos cada; Panificados 
12 tipos e Açucares e doces eram 8 produtos.  

Contudo, um dos principais desafios das COOPAFI estaria na construção de uma 
rede de comercialização e no fortalecimento das relações em nível estadual. Dentre esses 
desafios destaca-se a necessidade da COOPAFI melhorar “o acesso dos agricultores 
familiares aos mercados institucionais, sobretudo o acesso às políticas públicas de compra 
de alimentos como o Programa Nacional de Alimentação escolar (PNAE) e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA)” (ALVES, 2016 p.7). 

Já para Lopes (2012), a concretização e a solidez de mercados cooperativos 
dependem, principalmente, das políticas publicas e sociais - especialmente de seus 
impactos econômicos – implementadas pelos Estados Nacionais. O futuro do 
cooperativismo também estaria delimitado pelas políticas empreendidas pelos governos em 
relação às cooperativas e a sua inserção nas estratégias de desenvolvimento sustentável.  

Entretanto, é com esse espírito de cooperativismo que diversos grupos 
sociaispretendem alcançar a equidade social, para que essas diferenças não sejam tão 
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gritantes em nossa sociedade e que cada vez mais diminua o número de brasileiros em 
estado de miséria em nosso país. Provavelmente foi com esse espírito que o legislador, ao 
olhar o problema da fome e a dificuldade dos agricultores de acessarem mercados, propôs 
em 2009 a interação entre a alimentação escolar e os produtos da agricultura familiar. 

 O novo sempre nos traz anseios e esperanças e é através do conhecimento 
da busca constante de aprendizado que se pode superar as regras e modelos sociais 
existentes supostamente considerados ultrapassados em nossa sociedade.  

 
4.  Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  
 

Com a citação abaixo Aroucha (2012) afirma que é difícil precisar o momento exato 
em que as mudanças em relação à alimentação escolar ocorreram de forma articulada em 
nosso país. Como dissemos apresentação a fome no Brasil ao longo dos últimos oitenta 
anos vem sendo objeto de análise e lutas sociais de modo que sua erradicação ou mesmo 
diminuição  tem sido vista como uma conquista de importante impacto social. Para Aroucha 
(2012 p. 56): 

É difícil afirmar o momento exato a partir do qual as iniciativas relacionadas 
à alimentação escolar passaram a existir de forma coordenada como um 
programa nacional denominado PNAE. Neste estudo encontramos duas 
afirmações diferentes, que podem ainda não serem as únicas e que estão 
descritas a seguir em ordem cronológica: Arruda e Almeida (2005, p. 95), 
afirmam que em agosto de 1945 – durante o 2º governo Vargas – o PNAE 
foi criado em caráter experimental, sob o título de Programa Nacional de 
Merenda Escolar (PNME), sendo, portanto, o mais antigo programa social 
de educação do Governo Federal; Chaves e Brito (2006, p. 16), citam que a 
Campanha da Merenda Escolar (CME), criada no Governo Kubitschek, em 
31 de março de 1955, teve sua denominação mudada ao longo dos anos, 
até que em 1979, passou a ser chamada de PNAE. 

 
Loss (2015, p 36) constrói um quadro síntese que apresenta os principais momentos 

da evolução do PNAE. Nesse quadro é possível observar algums aspectos interessantes 
dessa política pública como as estratégias e compreensões vão se modificando ao longo 
dos anos. Chamamos a atenção para um aspecto interessante nesse quadro. Observa-se 
que quando a sociedade está forte há um processo de mobilização social que leva à criação 
de leis e a institucioonalização de política públicas. Observado este aspecto no período de 
1930 a 1965 temos oito modificações importantes na compreensão e na estrutura 
governamental para o combate À fome. Entre 1965 a 1986 nenhuma mudança ocorre. Após 
1986 até 2009 temos cinco alterações profundas nas discussões sobre o tema.  
 
Tabela 1.Síntese do Histórico do PNAE 
Ano  Constituição  Observações 

1930 Josué de Castro, iniciou os estudo sobre a 
fome, durante o governo do Presidente 
Vargas. 

 

1939 Cria-se o Serviço Central da alimentação 
(SCA) 

 

1940 Serviço de Alimentação da Previdência 
Social (SAPS) 

Inclui alimentação a trabalhadores da indústria 
e comércio (restaurantes públicos) 

1946 Governo de Costa e SilvaJosué Castro 
Lança o Livro: Geografia da Fome 

Josué Castro propõem políticas públicas de 
alimentação para superar a pobreza 

1952 É criado o Plano Nacional de Alimentação 
e nutrição (PNAN) 

Estrutura-se o primeiro programa de merenda 
escolar e torna papel do Estado. 

1955 Campanha da Merenda escolar (CME)  
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1965 Campanha Nacional da Alimentação 
Escolar (CNME) 

Marco divisório entre a merenda escolar e a 
alimentação escolar 

1979 Mudança de monocultura para PNAE  

1986 Inicia-se o debate sobre a segurança 
alimentar 

Debate voltado a populações mais 
fragilizadas, contemplando até o direito a 
alimentação 

1988 Constituição Federal  Foi adicionada a garantia a alimentação 
escolar. 

1993 Cria-se o CONSEA, no governo de Itamar 
Franco 

Debate volta-se a política de nacional de 
segurança alimentar 

1993 Surge o Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais Econômicas (IBASE) 

Campanha de Ação da Cidadania Contra a 
Fome, a Miséria e Pela Vida 

1994 Realizou-se a 1ª Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar (CNSA)  

Propondo uma nova Política Nacional de 
Segurança Alimentar 

1999 Construção da Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição. 

 

2003 Criação do programa Fome Zero: PAA Diversas ações e politicas dentro do Fome 
Zero, como o PAA, foram criadas para 
atender a população em insegurança 
alimentar   

2009 Cria-se a Lei11.947 – PNAE Compra de 30% da agricultura familiar 
Fonte: Loss, E.B. 2015, p.36  

 
Na década de 30 a falta de alimentos vem a ser reconhecida com a atuação do 

governo do presidente Getúlio Vargas e com a ajuda das pesquisas realizadas pelo médico 
Josué de Castro, que apresenta com seus estudos o cenário da fome no Brasil.Aroucha 
(2012, p.53) salienta que diante desses fatos a presidência da república criou em 1938, 
através do Decreto 1.469, o Serviço Central de Alimentação (SCA), do Instituto de 
Aposentadoria dos Industriários colocando Josué de Castro à frente desse órgão.  

Josué de Castro com seus estudos despertou juntos às autoridades para a busca 
pela melhoria da alimentação do povo brasileiro. Verificando as carências trazidas pelos 
alunos já década de 1940 as escolas se mobilizavam em busca de doações e promoções 
para poder garantir uma forma de dar assistência principalmente para as crianças mais 
carentes. 

Contudo, apesar da criação de decretos e órgãos governamentais observa-se que 
o Estado não tinha no horizonte a pretensão criar uma política pública específica para a 
alimentação escolar. Embora, ressalte-se já se verificar a necessidade de se estudar o caso 
tendo em vista os altos índices de desnutrição infantil e pobreza no Brasil. Índices esses 
evidenciados pela grande mortalidade infantil e baixo rendimento escolar vividos na 
época.As mudanças estruturais na sociedade brasileira proporcionadas pelo aumento das 
cidades, industrialização possibilitaram o surgimento de uma massa operária que passa a 
exigir alimentos mais baratos nas cidades. Essa pressão aumentava à medida que as 
organizações populares como os sindicatos ganhavam força. Dessa, forma aliados aos 
estudos sobre a fome a organização dos trabalhadores na época pressionam o poder 
publico a tomar algumas medidas como desta Aroucha (2012, p.52): 

 
(...) em O5 de agosto de 1940, utilizando-se do que lhe facultava o artigo 
180 da Constituição vigente, Getúlio Vargas institui pelo Decreto-Lei nº. 
2.478, com responsabilidades e recursos mais ampliados, o Serviço de 
Alimentação da Previdência Social (SAPS) – no âmbito do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio – que tinha entre outras iniciativas, o 
fornecimento a preços subsidiados, de refeições para trabalhadores, através 
da criação de restaurantes públicos com este fim e que funcionaram até a 
conclusão dos trabalhos da Comissão Liquidante do SAPS, constituída pelo 
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governo militar do Presidente Costa e Silva, no dia 27 de dezembro de 
1967, através do Decreto Nº. 61.975..(AROUCHA, p.52, 2012). 

Como salientado anteriormente o texto acima mostra como a ditadura militar 
interrompera esse debate até meados da década de 80 quando outra iniciativa, agora 
através das Organizações Não Governamentais (ONG) fez ressurgir o debate. Nesse 
período os movimentos popularesmobilizados pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas(IBASE) – através do seu fundador e Coordenador Institucional, o sociólogo 
Herbert de Souza, criou a campanha nacional denominada de Ação da Cidadania Contra a 
Fome, a Miséria e Pela Vida (AROUCHA, 2012). 

Na década de 1980 a merenda escolar era bastante industrializada, usavam-se 
produtos enlatados algumas escolas se beneficiavam mais e outras menos com isso 
criavam-se a cultura do armazenamento de merendas que muitas vezes vencia no estoque 
e eram jogadas fora ou consumidas vencidas, já em outras faltava merenda para terminar o 
mês. Nesta mesma época em função da grave crise econômica vivida pelo país. Muitas 
crianças chegavam às escolas com fome. Para assimilarem melhor os conteúdos propostos, 
antes de estudar era necessário alimentá-las para não passassem mal o que sempre ocorria 
com todas elas.  

Em 1993 é criado o Conselho Nacional de segurança Alimentar (CONSEA) com o 
objetivo de discutir políticas nacionais de segurança alimentar. Nessa década surge também 
um expressivo conjunto de cooperativas da agricultura familiar que posteriormente em 2009 
através da lei 11.947 serão trazidas para dentro do debate sobre alimentação escolar. 
Dessa forma em modo similar ao que ocorreram com os sindicatos em 1940 as 
cooperativas, em tese, terão papel de destaque na solução do problema da fome.  

 
 

4.1 – Interface entre Cooperativismo e PNAE: desafi os serem enfrentados 
 
Como podemos observar se de um lado o Estado estava tentando cumprir seu papel 

de ensino melhorando currículo pedagógico do outro havia um problema social mais grave 
instalado que era a falta de recursos mínimos para a sobrevivência das famílias que 
expunham as crianças a um profundo processo de insegurança alimentar e nutricional. 
Essas tentativas construíram ao longo dos anos algumas políticas públicas de segurança 
alimentar dentre elas o PNAE na sua versão atual desenhada pela Lei 11.947/2009, traz 
inovações importantes nesse sentido Gregolin (2016, p. 8) aponta que: 

 
Atualmente, além de ser uma das mais exemplares políticas públicas na 
área de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), no Brasil e no mundo, 
também visa favorecer o desenvolvimento sustentável. O programa almeja, 
fundamentalmente, a alimentação saudável e adequada aos escolares 
através do apoio à agricultura familiar (AF) e a agroecologia, cuja 
concretização promove a inclusão social, a valorização da cultura e o 
resgate dos hábitos alimentares locais.  
Tal ação está admitida na Lei da Alimentação Escolar, homologada em 
2009, a qual exige que no mínimo 30% dos recursos provenientes do 
governo federal sejam utilizados para compra de produtos oriundos da 
agricultura familiar, priorizando assentamentos rurais e comunidades 
tradicionais - indígenas e quilombolas - e preferencialmente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
Ao colocar no corpo da lei a necessidade de fornecimento de no mínimo 30% de 

alimentos provenientes da agricultura familiar para a Alimentação escolar e ao ligar essas 
duas esferas a lei estabelece um importante mercado institucional para os agricultores e 
transforma a alimentação escolar. Por outro lado isso traz também alguns desafios, dentre 
eles a necessidade de organizar cooperativas e associações para a comercialização e o 
estabelecimento de arranjos produtivos mais eficientes visando respectivamente a criação 
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de canais de comercialização e tecnologias para produção de alimentos e também para a 
solução das dificuldades vivenciadas pelos produtores, tal comono tocante à falta de mão de 
obra.  

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2016) o foco 
do PNAE são os alunos de todas as etapas da educação básica (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos),   que estejam matriculados em 
escolas públicas, em entidades comunitárias ou filantrópicas desde que conveniadas com o 
poder público. Os repasses dos recursos financeiros são realizados por meio da 
transferência aos municípios e estados e tem como base o Censo Escolar do ano anterior.  
Esses valores repassados por criança dia letivo são assim descriminados: Creches R$ 1,00; 
Pré-escola R$ 0,50; Escolas indígenas e quilombolas R$ 0,60; Ensino fundamental, médio e 
educação de jovens e adultos R$ 0,30; Ensino integral R$ 1,00; Alunos do Programa Mais 
Educação R$ 0,90; Alunos que freqüentam o Atendimento Educacional Especializado no 
contraturno R$ 0,50 (FNDE, 2015). 

Em 2015 o orçamento do PNAE foi de R$ 3,8 bilhões e devia beneficiar 42,6 milhões 
de estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Levando-se em conta o percentual 
destinado à agricultura familiar o FNDE (2015) informa que do montante total foi de R$ 1,14 
bilhão cento e quarenta milhões de reais deveriam ser investidos diretamente para a compra 
direta de produtos da agricultura familiar em todo o Brasil. Em nível de comparação o Plano 
Safra para a agricultura familiar 2015/16 terá um volume de recursos da ordem de 28,9 
bilhões de reais. Em termos percentuais se os 30% do PNAE forem acessados pelos 
agricultores familiares representará 3,95% de todos os recursos destinados ao PRONAF. 
Ainda a titulo de comparação o PNAE significa 13,14% do Plano Safra. 

A lei traz o desafio de vencer a inércia existente das estruturas governamentais 
principalmente nas prefeituras e governos estaduais. Observando esses aspectos Gregolin 
(2016) faz um interessante estudo sobre as experiências de aquisição de alimentos para o 
PNAE nos municípios do Sudoeste do Paraná. Compara o estudo que as dinâmicas 
apresentam significativas diferenças em função da existência ou não de cooperativas da 
agricultura familiar.  
 

Tabela 02. Porcentagem de recurso investido na aqui sição de produtos da agricultura 
familiar para o Programa Nacional de Alimentação Es colar por município/ano no 
Sudoeste do Paraná (2011-2014) 

Município 2011 2012 2013 2014 Média 
Ampére 0,00% 0,00% 0,00% 17,07% 4,27% 
Barracão 25,42% 41,30% 44,27% 68,58% 44,89% 
Bela Vista da Caroba 20,14% 41,30% 31,78% 39,99% 33,30% 
Boa Esperança do Iguaçu 0,00% 41,30% 17,31% 0,00% 14,65% 
Bom Jesus do Sul 32,58% 48,81% 28,13% 29,34% 34,72% 
Bom Sucesso do Sul 59,18% 58,04% 66,35% 39,42% 55,75% 
Capanema 88,02% 83,42% 56,82% 80,48% 77,19% 
Chopinzinho 64,51% 59,85% 24,12% 41,44% 47,48% 
Clevelândia 34,89% 39,19% 48,78% 40,28% 40,79% 
Coronel Domingos Soares 17,01% 50,72% 12,26% 36,03% 29,01% 
Coronel Vivida 39,76% 26,44% 28,69% 25,16% 30,01% 
Cruzeiro do Iguaçu 32,48% 30,16% 35,43% 30,55% 32,16% 
Dois Vizinhos 93,12% 64,96% 30,32% 61,62% 62,51% 
Enéas Marques 0,00% 18,06% 25,94% 61,80% 26,45% 
Flor da Serra do Sul 5,20% 21,80% 0,00% 0,00% 6,75% 
Francisco Beltrão 30,58% 31,83% 76,24% 72,17% 52,71% 
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Honório Serpa 27,02% 35,54% 29,41% 53,27% 36,31% 
Itapejara d'Oeste 0,00% 0,00% 19,82% 68,92% 22,19% 
Manfrinópolis 26,24% 48,86% 2,34% 21,16% 24,65% 
Mangueirinha 10,58% 48,79% 52,65% 44,41% 39,11% 
Mariópolis 30,63% 22,42% 48,29% 32,68% 33,51% 
Marmeleiro 24,64% 0,00% 66,37% 44,73% 33,94% 
Nova Esperança do Sudoeste 34,16% 42,90% 39,32% 47,77% 41,04% 
Nova Prata do Iguaçu 7,86% 22,86% 30,05% 35,98% 24,19% 
Palmas 0,00% 4,88% 0,00% 0,00% 1,22% 
Pato Branco 32,01% 33,37% 29,24% 27,38% 30,50% 
Pérola d'Oeste 31,36% 30,32% 17,53% 16,39% 23,90% 
Pinhal de São Bento 50,13% 33,29% 0,00% 29,04% 28,12% 
Planalto 33,36% 30,04% 57,96% 59,13% 45,12% 
Pranchita 21,94% 23,59% 24,74% 35,53% 26,45% 
Realeza 41,34% 78,56% 32,33% 58,94% 52,79% 
Renascença 34,84% 36,56% 29,44% 33,45% 33,57% 
Salgado Filho 31,56% 39,09% 43,37% 38,54% 38,14% 
Salto do Lontra 14,18% 32,00% 18,96% 25,08% 22,56% 
Santa Izabel do Oeste 30,37% 33,12% 35,15% 56,18% 38,71% 
Santo Antônio do Sudoeste  30,17% 37,14% 23,88% 17,17% 27,09% 
São João 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
São Jorge d'Oeste 33,55% 31,93% 23,08% 63,52% 38,02% 
Saudade do Iguaçu 46,47% 45,24% 41,29% 54,93% 46,98% 
Sulina 56,27% 38,03% 42,16% 40,81% 44,32% 
Verê 43,05% 32,87% 16,07% 39,82% 32,95% 
Vitorino 24,39% 18,54% 25,23% 40,04% 27,05% 

Fonte: FNDE (2015)Organização GREGOLIN, G. C (2016, p 85)negritos nossos destacando 
os municípios que possuíam COOPAFI’s nos aos de 2011/2014 . 

 

Analisando a tabela acima observa modificações significativas no percentual de 
compra de alimentos da Agricultura familiar pelos municípios do Sudoeste do Paraná entre 
2011 e 2014. É necessário observar que 2012 foi o ano de transição nos governos 
municipais em função das eleições. Cumpre destacar queé também preciso vencer a inércia 
interna das cooperativas que muitas vezes e por questões variadas optam por não atender 
ao PNAE. 

No nosso estudo observamos que dos dez municípios que possuíam cooperativas de 
comercialização seis deles entregaram acima da média de 30% em 2014 com destaque 
para Capanema com 80,48%, Francisco Beltrão 72,17%, Itapejara D’Oeste 68,92%; Planalto 
59,13%; Marmeleiro 44,73%; Realeza 58,94%. Enquanto outros quatro municípios mesmo 
com a existência de COOPAFI’s não atingiram o mínimo preconizado pela lei. Com 
destaque negativo para o Município de São João com zero por cento de entrega. Na 
pesquisa de campo que realizamos junto à essa cooperativas observamos que elas 
sofreram algumas mudanças nos últimos dois anos dentre elas destacamos o fechamento 
da COOPAFI de São João que pode demonstrar de forma contundente o impacto negativo 
na compra de merenda escolar dos agricultores familiares pelas prefeituras. Também 
ocorreu a fusão das COOPAFI de Capanema a Planalto. A COOPAFI de Pérola por 
problemas de relacionamento com a Prefeitura vende apenas para o PNAE estadual. 
Observou-se na pesquisa de campo que há uma preferência das COOPAFI pelo foco na 
produção de soja para produção de biodiesel. Segundo nosso levantamento essa opção 
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ocorre porque é o que viabiliza o funcionamento das cooperativas. Ficando o PNAE como 
uma atividade secundária dessas cooperativas.  

A tabela 3 apresenta os valores repassados pelo PNAE em suas diferentes 
modalidades aos municípios que atingiram ou superam o mínimo de 30% de aquisição de 
merenda escolar da agricultura familiar e que possuíam cooperativas de comercialização. 
Observa-se que esses municípios em dois anos receberam repasses na ordem de R$ 
3.637.446,00. Um valor significativo que potencializa a agricultura familiar.   

 

Tabela 3. Valores repassados pelo PNAE aos municípi osde Capanema, Francisco 
Beltrão, Itapejara D’Oeste, Planalto; Marmeleiro e Realeza nos anos de 2014 e 2015 

CAPANEMA 
Modalidade5 2014 2015 
PNACN 57.400,00 63.900,00 
PNAEE 9.500,00 1.440,00 
PNAEN 5.100,00 4.266,00 
PNAFN 87.060,00 76.014,00 
PNAPN 46.000,00 49.770,00 
PN+FN 7.200,00 10.800,00 
Totais 212.260,00 206.190,00 
   FRANCISCO BELTRAO  
Modalidade 2014 2015 
PNACN 239.200,00 226.000,00 
PNAEE 26.900,00 9.500,00 
PNAEN 17.460,00 21.720,00 
PNAFN 444.240,00 446.080,00 
PNAPN 189.100,00 203.500,00 
PN+FN 3.024,00 15.912,00 
Totais 919.924,00 922.712,00 
   ITAPEJARA DOESTE  
Modalidade 2014 2015 
PNACN 29.800,00 32.200,00 
PNAEE 6.200,00 1.000,00 
PNAEN 3.000,00 2.760,00 
PNAFN 75.380,00 71.480,00 
PNAPN 25.000,00 30.600,00 
PN+FN 1.320,00 10.800,00 
Totais 140.700,00 148.840,00 
   PLANALTO 
Modalidade 2014 2015 
PNACN 23.840,00 30.600,00 
PNAEE 5.680,00 2.600,00 
PNAEN 2.352,00 3.120,00 
PNAFN 41.424,00 65.760,00 
PNAPN 20.960,00 24.500,00 
PN+FN 13.416,00 39.528,00 

                                                           

5PNACN - alunos matriculados na Creche, PNAPN – alunos matriculados na Pré-escola,PNAFN – 
alunos matriculados no Ensino Fundamental, PNAMN – alunos matriculados no Ensino Médio, 
PNAEN – alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos – EJA, PNAIN – alunos 
matriculados em escolas em áreas indígenas, PNAQN – alunos matriculados em escolas em áreas 
remanescentes de quilombos. 
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Totais 107.672,00 166.108,00 
   MARMELEIRO 
Modalidade 2014 2015 
PNACN 21.600,00 34.600,00 
PNAEE 7.100,00 5.000,00 
PNAEN 1.920,00 2.160,00 
PNAFN 58.620,00 62.040,00 
PNAPN 26.800,00 29.300,00 
PN+FN 22.260,00 26.640,00 
Totais 138.300,00 159.740,00 
   REALEZA 
Modalidade 2014 2015 
PNACN 48.400,00 47.400,00 
PNAEE 7.000,00 500,00 
PNAEN 4.140,00 3.660,00 
PNAFN 136.180,00 137.800,00 
PNAPN 48.900,00 54.500,00 
PN+FN 13.560,00 12.960,00 
Totais 258.180,00 256.820,00 
Fonte: FNDE (2014 e 2015) Organizado pela autora. 

 
Como pode ser observado na tabela 3, que mostra que o PNAE fragmenta-se em 

seis modalidades, o públicoque os agricultores atendem através do Programa é bastante 
diversificado.Isto trás uma complexidade para os agricultores e suas Cooperativas que 
necessitam atende-las operacionalizando dessa forma um conjunto adicional de exigências 
burocráticas, alimentares e produtivas. 

Tal fato é confirmado por Gregolin (2016) que mostra a dificuldade que alguns 
municípios vêm enfrentando para cumprir o mínimo legal estipulado pela lei 11.947/2009. 
Destaca a autora para isso o caso de Pato Branco que não possui cooperativas de 
comercialização organizadas pelos agricultores tendo sido necessário que o poder público 
estimulasse a criação de uma cooperativa no município para atingir a meta exigida pela 
política pública. 

 
 

5. Conclusão  
 

Observa-se que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao longo de 
sua longa trajetória passou por diferentes momentos e se constituiu de certa forma na 
espinha dorsal dos programas de combate à fome no Brasil. A promulgação da Lei 
11.947/2009 introduziu dois elementos novos a esse processo: os agricultores familiares e 
suas cooperativas que foram trazidos à baila como elementos chave dessa nova fase do 
Programa. Contudo, passados mais de cinco anos ainda não logrou total êxito em uma das 
regiões com maior densidade de agricultores familiares do Brasil. Fato que abre diversas 
questões que ainda precisam ser debatidas e estudas.  

No nosso estudo tentamos conectar o PNAE ao papel desempenhado pelas 
cooperativas de comercialização procurando demonstrar que onde elas estão organizadas 
há a tendência de uma melhor adesão aos programas governamentais. Pois os agricultores 
familiares podem participar e se beneficiar das redes curtas de comercialização que essa 
política proporciona. Observamos que nos municípios sudoestinos onde não existem 
cooperativas organizadas os agricultores se beneficiam menos desse mercado institucional. 
Entretanto deve-se destacar que os agricultores possuem redes de comercialização fora dos 
circuitos coletivos construídos pelas cooperativas para atender o PNAE.  

Os casos extremos demonstrados apresentam Capanema com 80,48% da merenda 
escolar adquirida junto aos agricultores e no outro extremo o município de São João com 
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zero por centro. Os dados também demonstraram que dos 42 municípios da região apenas 
29 atingiram ou suplantaram o mínimo estipulado por lei em 2014 e desses os mais 
expressivos foram municípios que contavam com cooperativas do Sistema 
COOPAFI.Contudo, é importante destacar que o sucesso do PNAE envolve também outros 
atores e, nesse sentido, cumpre frisar o papel dos gestores públicos na condução dessa 
política que é bastante complexa em sua implementação, como tentamos demonstrar na 
tabela 3 ao apresentarmos as modalidades do PNAE. 

Dessa forma, se tivesse mais empenho da sociedade organizada, e se esse 
agricultor em sua propriedade pudesse estar buscando com a diversificação das fontes de 
renda uma forma de ser sustentável financeira e ecologicamente talvez, tivessem um quadro 
melhor de desempenho social e financeiro. 

Assim, poderiam ter contribuído com a sociedade com o fornecimento de uma 
alimentação escolar mais saudável.  Saindo dos enlatados industrializados, pois é graças a 
esses agricultores que quase diariamente trazem esse alimento rico em suas propriedades 
vitamínicas para as escolas e que vem proporcionando uma alimentação saudável e uma 
mudança de comportamento na alimentação escolar, que é possível se juntar utilização de 
recursos públicos financeiros e qualidade de vida. E que esses agricultores possam estar 
utilizando estes recursos públicos disponíveis pelo Governo Federal com mais facilidades e 
opções de contratação de créditos a seu favor e para seu desenvolvimento. Finalmente, 
observa-se que há a necessidade de maiores estudos na área e de uma melhor 
compreensão do papel da agricultura familiar, principalmente em relação às políticas 
econômicas executadas como fator indutor de mudanças no cenário rural brasileiro.  
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