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RESUMO 
 

Este trabalho de pesquisa analisa as percepções dos agricultores familiares no Nordeste 

Catarinense sobre a participação na política atual de alimentação escolar, definida pela 

Lei Federal 11.947/2009, e que se relaciona ao abastecimento da Rede Municipal de 

Ensino de Joinville. Esta lei prevê que no mínimo 30% dos recursos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação, destinados à alimentação escolar, sejam revertidos 

para a agricultura familiar. O presente estudo analisa como agricultores que trabalham 

em Joinville e Garuva participam desta política e os principais desafios e limites que se 

apresentam  neste contexto, tendo por foco privilegiado as suas representações. Para al-

cançar os objetivos propostos utilizaram-se métodos qualitativos de pesquisa, prioritari-

amente entrevistas semi-estruturadas. De forma complementar, utilizou-se o grupo fo-

cal e anotações em diário de campo e pesquisa documental. O tratamento de dados foi 

através da análise de conteúdo. Os sujeitos pesquisados são agricultores familiares as-

sociados à Coopaville e a Cooperconquista, duas cooperativas que atuam na área com 

características distintas: uma sendo uma cooperativa organizada em moldes convencio-

nais, e outra, uma cooperativa que reúne famílias de assentados da reforma agrária, li-

gados ao Movimento dos Sem Terra. A pesquisa de campo foi desenvolvida no período 

de julho a dezembro de 2014. As conclusões apontam que a propalada “qualidade” dos 

alimentos, prevista no marco regulatório, é relativa, pois concorre com o predomínio da 

produção convencional, com uso de fertilizantes e agrotóxicos. A falta de um calendário 

fixo para a realização da Chamada Pública também dificulta o planejamento dos agri-

cultores, prejudicando a estabilidade que as compras institucionais poderiam oferecer. 

Entre os gêneros alimentícios demandados pelas Chamadas Públicas, constatou-se a 

presença de muitos produtos  produzidos fora da região, contrariando os objetivos do 

Programa, bem como a existência de muitos alimentos  produzidos por gran-

des  cooperativas ou empresas. Entre os aspectos positivos destacam-se a garantia – a-

inda que relativa - do escoamento da produção, a relativa satisfação dos agricultores e o 

reconhecimento social da sua atividade.   
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