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RESUMO

Esse estudo teve por  objetivo  analisar  as  práticas  do Programa Nacional  da Alimentação
Escolar - PNAE, sob a perspectiva da Teoria do Reconhecimento. Foram pesquisadas quatro
categorias teóricas propostas por Nancy Fraser e José Henrique de Faria, o reconhecimento
econômico, social, político e emocional dos agricultores familiares que comercializam para o
PNAE do Município de Rio Azul. Partindo desta proposta, realizou-se estudo de campo com
base metodológica qualitativa. Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental no
ano de 2016 e entrevistas semiestruturadas no período de janeiro e fevereiro de 2017, sendo
analisadas com base na teoria social do discurso. Os resultados deste estudo revelam que o
PNAE proporciona reconhecimento aos agricultores familiares diante das quatro categorias
apresentadas, e ao mesmo tempo, apresentam práticas que também negam o reconhecimento
aos indivíduos. A participação no PNAE possibilita relações de interação com o meio externo,
tornando visíveis os produtos da agricultura familiar e despertando sentimento de pertencer à
comunidade, bem como aprendizado diante de novos métodos de trabalho. O contato entre
agricultor familiar e PNAE é visto somente como uma relação de produção e comercialização.
Conjuntamente aos benefícios proporcionados pelo programa, encontram-se também muitas
barreiras e dificuldades para o ingresso e continuidade no mesmo. Os sujeitos pertencentes ao
PNAE precisam reavaliar as ações para que a cultura e o processo de desenvolvimento da
agricultura familiar não se perca por questões políticas, burocráticas e de interação social.

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento, política pública, reconhecimento, coletividade.



ABSTRACT

This study aimed to analyze the National School Feeding Program (PNAE) practices using
Recognition  Theory.  Four  theoretical  categorieswere  proposed based onNancy Fraser  and
José Henrique de Faria, which are economic, social, political, and emotional recognition of
the farmers’ families who market to the PNAE of Rio Azul country.  From this proposal, a
field study was carried out usingqualitative methodological basis. Data were collected through
documentary research in 2016 and semi-structured interviews between January and February
2017, being analyzed based on social theory discourse. The results reveal that PNAE provides
recognition to the farmers’family in all categories presented,at the same time;it presents prac-
tices that also deny recognition to individuals. PNAE participation allows interactions with
theexternal environment, making visible the family farming products, and awakening a sense
of belonging to the community, as well as learning from new working methods. The contact
between farmers and PNAE is seen only as a relation of production and commercialization. In
addition to the benefits provided by the program, there are also many barriers and difficulties
for its entrance and continuity.Given the political, bureaucratic, and social interaction issues,
the subjects belonging to PNAE need to re-evaluate the actions to the culture and develop-
ment process of family agriculturedo not be lost.

KEYWORDS: development, public policy, recognition, collectiveness.
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1. INTRODUÇÃO

As dimensões de desenvolvimento humano e cultural são fatores relevantes para o

crescimento  e  reconhecimento do indivíduo dentro  da comunidade a qual  pertence.  Estes

sujeitos  buscam  estabelecer  interações,  fator  este  indispensável  para  o  desenvolvimento

enquanto  agente  transformador  da  realidade,  considerando  as  relações  sociais,  culturais,

políticas e econômicas. 

Pode-se observar que a sociedade busca por compreender condições de equilíbrio

moral e justiça social,  inspirando as lutas por reconhecimento. Outro fator são as relações

espaciais, informando as lutas pela globalização, já que os movimentos sociais são situados

historicamente diante dos conflitos por justiça (FRASER, 2008).

O  desenvolvimento  no  aspecto  econômico,  social,  político  e  emocional,  são  de

significativa relevância para as mudanças necessárias em uma comunidade,  e diante deste

estudo e  de  grupos  que compõem a  agricultura  familiar,  percebem-se algumas  mudanças

referentes  ao  modo  de  consumo dos  indivíduos.  O consumo de  produtos  diretamente  do

produtor familiar causa estranheza para grande parte da população, pois estão habituados com

rótulos, marcas e o consumo de produtos industrializados popularizados pelas mídias.

Esse novo padrão de consumo evidencia declínio nos hábitos alimentares básicos e

tradicionais  da  população  brasileira,  como  alimentos  saudáveis  providos  diretamente  da

agricultura familiar. Segundo Triches (2010), houve aumento de até 400% no consumo de

produtos  industrializados,  decaindo dessa  forma,  o  consumo por  produtos  naturais.   Para

Tomei, Lima e Souza (2014), apesar da agricultura fazer parte de 65% da população mundial,

e de 75% dessa atividade ser destinada ao comércio doméstico, o investimento em políticas

públicas têm um direcionamento maior para o desenvolvimento urbano.

Diante desse fato, o grupo familiar rural não pode ser desconsiderado no contexto

social,  pois  o  desenvolvimento  se  refere  a  fatores  variáveis  como  investimentos  em

infraestrutura física de trabalho, benefícios monetários justos, tratamento igualitário perante

da  cultura  do  campo,  possibilidade  de  entendimento  e  clareza  das  relações  de  decisões



13

políticas, bem como, reconhecimento e acolhimento da comunidade considerando aspectos

culturais e sociais.

Nesse sentido,  a pesquisa busca analisar  as relações  de um programa de política

pública da agricultura como gerador de desenvolvimento local, ou seja, trabalhar o Programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O referido programa tem por objetivo contribuir

para  o  crescimento,  desenvolvimento  e  aprendizagem  diante  do  rendimento  escolar  de

estudantes a partir de hábitos saudáveis por meio da oferta de alimentação provida de ações a

partir da aquisição de alimentos do agricultor familiar (FNDE, 2016).

Procurou-se pesquisar estas ações e os efeitos do reconhecimento sobre o agricultor

rural, já que esta política pública prioriza o respeito para com a cultura, as tradições e os

hábitos  alimentares  saudáveis,  bem  como,  o  apoio  ao  desenvolvimento  sustentável  com

incentivo à produção no âmbito local e pela agricultura familiar (FNDE, 2016).

Para tanto, a pesquisa teórica e de campo tem por objetivo compreender como  o

Programa Nacional de Alimentação Escolar contribui para o reconhecimento dos indivíduos

de comunidades rurais do município de Rio Azul-PR, tendo por pressuposto teórico a Teoria

do Reconhecimento.

Diante de buscas bibliográficas com critérios de inclusão e exclusão sobre temas que

permeiam  políticas  públicas  da  agricultura  e  seus  efeitos  para  o  desenvolvimento  de

comunidades rurais, foi realizado um estudo para a compreensão do tema e desenvolvimento

da pesquisa de campo. Fez-se necessário compreender os elementos que envolvem a criação

da política pública, os agentes envolvidos, aspectos relevantes da cultura rural, bem como, a

busca pelo reconhecimento e igualdade diante dos fatores que compõem o sistema capitalista.

Portanto, estes temas foram divididos em quatro capítulos para descrever o processo.

A primeira sessão traz breves conceitos sobre o papel do Estado e acontecimentos

que  permeiam  a  organização  social,  envolvendo  questões  da  administração  de  serviços

públicos,  especificamente,  o  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar,  vinculada  a

transformações para uma dada realidade mediante os objetivos do programa.
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Na sequência, a apresentação da percepção da realidade das comunidades rurais de

forma a caracterizar o agricultor familiar, bem como  uma pesquisa do Estado da Arte  que

buscou levantar estudos publicados nos últimos anos sobre as formas de desenvolvimento

comunitário  e  reconhecimento  dos  sujeitos,  com  o  objetivo  de  apresentar  o  cenário  de

implantação  de  projetos  sociais,  políticas  públicas  e  pesquisas  sobre  a  compreensão  do

indivíduo no meio rural.

E  por  fim,  a  temática  que  trata  das  dimensões  apresentadas  pela  Teoria  do

Reconhecimento,  sendo estas  tratadas  a  partir  da  linha  de  pensamento  de  Axel  Honneth,

Nancy  Fraser  e  José  Henrique  de  Faria.  A  referida  sessão  busca  compreender  o

reconhecimento a partir de conceitos que permeiam a teoria crítica e as práticas sociais de

interação organizacional.

Os  referidos  temas  buscam a  interação  com a  análise  do  Programa Nacional  de

Alimentação Escolar sob a perspectiva da Teoria do Reconhecimento,  tendo como campo

empírico um grupo da agricultura familiar do Município de Rio Azul-PR.
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2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Diante dos elementos apresentados anteriormente, tem-se a seguinte problemática:

Como o programa de política pública, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

contribui para o reconhecimento dos sujeitos das comunidades rurais do município de Rio

Azul? 
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA

3.1. OBJETIVO GERAL

Analisar as práticas do programa de política pública de aquisição de alimentos sob a

perspectiva  do  reconhecimento  econômico,  social,  político  e  emocional  dos  indivíduos

pertencentes às comunidades rurais do município de Rio Azul –PR.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Compreender  o  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -  PNAE,  em  seus

elementos  constitutivos,  buscando  entender  como  foi  estabelecido  e  quem são  os

principais agentes envolvidos;

 Analisar  o  sistema  de  implantação,  gestão  e  assessoria  do  Programa  Nacional  de

Alimentação  Escolar  –  PNAE, considerando  a  perspectiva  do  ente  público  e  do

beneficiário. 

 Compreender  se  o  programa  de  política  pública  de  aquisição  de  alimentos  pode

contribuir ou não para o reconhecimento dos sujeitos das comunidades rurais de Rio

Azul-PR, tendo por pressuposto teórico a Teoria do Reconhecimento.  
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4. JUSTIFICATIVA

Os temas reconhecimento e políticas públicas apresentam importância significativa

para  o  avanço  dos  estudos  organizacionais  e  interdisciplinares,  pois  envolvem  questões

referentes ao desenvolvimento perante aspectos econômicos, sociais, políticos e emocionais

dos sujeitos presentes em um contexto ainda pouco valorizado que buscam o respeito e o

poder de igualdade.

Essa pesquisa teve influência diante de vários autores da linha dos estudos da teoria

crítica. Portanto, pode-se considerar como base para esta justificativa o estudo de Faria (2011)

quando trata sobre a importância das categorias do reconhecimento para uma sociedade e

gestão  mais  democráticas,  descrevendo  que  são  úteis  por  fazerem  parte  de  um  campo

empírico da pesquisa ao materializar o reconhecimento dos sujeitos coletivos, bem como as

formas de organização sociais do trabalho e da prática política que envolve a redistribuição e

a representação, de forma a visar incentivo aos empreendimentos de economia solidária e/ou

social.

O  meio  rural  de  produção  familiar  apresenta  capacidades  de  produção  que  não

significam somente a reprodução econômica e o trabalho braçal, mas sim, um olhar para a

sustentação das famílias e desenvolvimento cooperativo, incluindo conhecimentos que muitas

vezes são esquecidos em uma sociedade capitalista que valoriza a produção em larga escala.

Portanto,  este tema atua em um campo interdisciplinar que abrange o estudo dos

discursos e práticas organizacionais, da produção do conhecimento e do reconhecimento a

partir das políticas públicas da agricultura. Para Morin, (2003) a interdisciplinaridade significa

que diferentes assuntos podem ser voltados a uma mesma realidade, com várias percepções

que se posicionam por meio de uma troca de cooperação. 

Essa pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos a partir de uma

percepção crítica de ações políticas e  sociais.  O reconhecimento de grupos da agricultura

familiar é de importância significativa para a continuidade da cultura local, com o objetivo de

aproximação de grupos distintos e promoção de um consumo mais consciente por meio de

produtos da agricultura familiar. Essa questão faz parte de um processo histórico, de modo em
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que em determinada época de revoluções ocorreu o êxodo rural, mas com isto, ocasionando o

esquecimento de que o trabalho no campo pode proporcionar evolução cultural no quesito de

desenvolvimento  das  práticas  de trabalho,  gestão  cooperativa  e  autônoma,  e  produção de

alimentos mais saudáveis que não englobe a competitividade excessiva de mercado.

Portanto, este estudo se propõe analisar as práticas do programa de política pública

de aquisição de alimentos sob a perspectiva do reconhecimento econômico, social, político e

emocional dos indivíduos pertencentes às comunidades rurais do município de Rio Azul –PR.

O PNAE tem por objetivo intermediar a comunidade externa e o agricultor familiar, iniciando

essa aproximação pelos sujeitos inseridos nos anos iniciais escolares a fim de visar melhores

condições alimentares para a comunidade, bem como, o reconhecimento das atividades das

comunidades rurais. 

Diante da tese de Fraser apud Valente e Caux (s/d) são apresentadas que a identidade

de  um indivíduo  é  formada  pelo  reconhecimento,  e  a  falta  do  mesmo  pode  causar  uma

distorção real em meio aos indivíduos sociais, pois podem atribuir a determinado grupo uma

imagem limitada, “imprópria” para a realidade vivenciada por alguns sujeitos. 

Este estudo também se justifica visto que busca pesquisar o reconhecimento no real

concreto de uma política pública da agricultura de interesse alimentar e dos sujeitos a compõe,

sendo que tal atividade é um segmento importante no desenvolvimento do país. Nota-se a

importância da pesquisa prática para o desenvolvimento comunitário em relação ao agricultor

familiar,  pois se espera uma nova economia de modo a contribuir  para a  sustentação das

pequenas comunidades rurais e de interações locais por meio da comercialização de produtos

da agricultura familiar ao PNAE.

Nas propriedades dos produtores rurais estão disponíveis ricos recursos para o seu

autodesenvolvimento, mas que precisam ser explorados pela própria comunidade já que 30%

da área total de estabelecimentos no Brasil fazem parte do meio rural. No que diz respeito à

gestão  das  atividades  de  trabalho  no  campo,  os  agricultores  familiares  ainda  apresentam

dificuldades,  enfrentando  desafios  quanto  à  gestão  da  produção  em relação  à  compra  de

insumos, comercialização, preços e mercados (AGROANALYSIS FGV, 2009).



20

Nesse estudo, é valorizada a construção igualitária de direito de mercado, mas de um

mercado  que  não  vise  a  competitividade  abusiva  e  sim  a  construção  de  uma  sociedade

justapor meio de ações públicas. Portanto, a presente pesquisa pode contribuir para despertar

o interesse na construção do conhecimento local e na busca por melhorias ao programa de

política  pública  em questão,  o  PNAE,  de  modo  a  auxiliar  nas  suas  práticas  de  trabalho.

Também visa a elaboração de futuros estudos na linha do pensamento crítico da Teoria do

Reconhecimento, expandindo este conceito para as diversas áreas organizacionais com vistas

à justiça e igualdade.

5. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA

O presente referencial teórico foi  realizado por meio de buscas de conceitos que

permeiam a temática central da Teoria do Reconhecimento a fim de fundamentar o problema

de pesquisa, bem como, os objetivos descritos. Portanto, foi composto com temas bases que

permeiam o cenário da agricultura familiar perante a política pública de alimentação escolar,

PNAE.

5.1 O PAPEL DO ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Neste capítulo são apresentados os elementos teóricos e constitutivos sobre o papel

do Estado diante das suas obrigações para com o meio social,  breves considerações sobre

planejamento e administração púbica, e por fim, conceitos, objetivos e concepção geral sobre

políticas públicas, mais especificamente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

As  relações  de  poder  que  condicionam  as  questões  políticas  do  Estado  e  as

estratégias de gestão existentes são fatores de grande significado no processo de aceleração da

globalização,  dessa  forma,  as  relações  de  produção  e  poder  existentes  nesse  contexto

adquirem forma dominante na administração de conflitos sociais e nas estratégias dos setores

do capitalismo contemporâneo de modo a assumir a coordenação do meio social em que os

indivíduos estão inseridos (FARIA, 2002).

Esse  processo  de  globalização  envolve  alterações  no  campo  político,  social  e

econômico, fatores estes, relacionados com o dever do Estado em promover políticas públicas



21

que se adéquem à realidade dos indivíduos com o objetivo de desenvolver  comunidades,

assim, tendo a possibilidade de elevar a inclusão igualitária econômica e social desta. 

Para Poulantzas (1977) apud Faria (2002, p. 11) “o Estado é um fator de coesão das

muitas contradições sociais ao mesmo tempo em que aparece como o principal intérprete dos

interesses dominantes”.  Na concepção de Jessop (1996)  apud Faria (2002, p. 11) o Estado

''compreende distintos grupos de instituições e organizações cuja função social aceita é definir

e fazer cumprir decisões coletivas dos membros da sociedade em nome do interesse comum e

da vontade geral”. O Estado deve atender as necessidades dos sujeitos sociais para obter a

aceitação coletiva das decisões, como relatado por Faria (2002, p.11):

[…] ele é também o lugar onde a bem sucedida organização do bloco hegemônico
do  capital  pode  definir  e  realizar  seus  interesses  específicos,  a  despeito  dos
interesses  de  outros  grupos  ou  classes  sociais.  Isto  significa  que  as  decisões
estratégicas não são submetidas aos membros da sociedade em nome da vontade
geral, pois que se trata de decisões estratégicas privadas. 

O Estado reproduz questões econômicas e sociais, e inclui a questão de produção que

são desenvolvidas por meio de políticas e projetos que visam o investimento no meio urbano,

social,  financiamentos  privados,  investimentos  internacionais,  compostos  culturais  e

ideológicos e tudo o que envolve a vida em sociedade, seja ela democrática ou não, o estado

tem o poder de decisão sobre as estratégias a serem implantadas (FARIA, 2002).

Na concepção de Braverman, Marx e Engels, o Estado se define como um grupo

político que trabalha a favor da classe dominante, nesse momento, o modo de produção visa

os recursos econômicos a serem sustentados pelo poder, demonstrando impacto nas relações

sociais. Essa questão está intimamente relacionada à produção capitalista, e para os autores

citados, esse fato não levaria ao desenvolvimento democrático social de modo a produzir a

liberdade e fraternidade entre os sujeitos,  e sim, ao aumento da exploração do trabalho e

relações sociais desiguais (GURGEL, 2014).

Gurgel  (2014) relata,  perante  o conhecimento  de Braverman,  que dentro  de uma

organização  social  o  Estado  deve  cumprir  o  seu  papel  diante  do  trabalho  e  do  capital

monopolista em quatro dimensões, sendo a do consumo, a internacional, assistencial e a dos

serviços públicos. 
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Na primeira  dimensão citada,  a  do consumo,  diz  respeito  à  produção econômica

excessiva em meio a uma sociedade que não necessita de tudo o que está sendo produzido,

bem como, a uma produção que cresce sem acompanhar a remuneração do trabalhador de

modo a não permitir este grupo ao consumo destes bens. Neste momento, o Estado se faz

presente para viabilizar essa dimensão (GURGEL, 2014).

Na dimensão internacional Braverman (1977)  apud  Gurgel (2014) vê o Estado em

uma concepção de suporte ao mercado capitalista, levando em consideração os investimentos

de  mercado,  as  atividades  de  policiamento  mundial,  bem como,  a  rápida  urbanização da

sociedade e o aceleramento do ritmo de vida econômica e social dos sujeitos, que de certa

maneira, influenciam na questão educacional, pois o papel deste setor seria proporcionar o

ensino e a aprendizagem, e nessa concepção, proporcionar também as técnicas de trabalho em

uma percepção que acompanhe a velocidade da tecnologia de mercado,  ou seja,  em uma

educação institucionalizada.  Essa dimensão ainda abarca outras  atividades  desempenhadas

pelo  Estado,  tais  como,  investimentos  em  programas  de  capacitação  e  treinamentos

profissionais, cursos bacharelados e tecnológicos, bem como, investimentos no setor da saúde

e segurança pública.

Na questão da política assistencial, o Estado é responsável por proporcionar o bem

comum de forma a proteger os sujeitos coletivos de acordo com os interesses públicos, sendo

que este deveria ser de acordo com as necessidades de cada comunidade, pois a cultura e os

costumes divergem de acordo com cada grupo. Nessa concepção, os serviços públicos são

compostos sob uma regência que tem por objetivo direcionar a um único fim, o fim comum

em uma perspectiva institucional (CORREIA, 2015).

As descrições do papel do Estado devem ser observadas por vias de uma função

reguladora com orientação coletiva para as decisões de políticas públicas e organização do

poder, com o objetivo de garantir o equilíbrio das reais necessidades e trabalhar diante do

consumo sustentável a fim de não prejudicar os grupos sociais de baixo poder aquisitivo,

ressaltando  a  questão  de  igualdade  e  gestão  organizacional  participativa,  bem  como,

remunerações mais justas e igualitárias. 
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5.1.1 Administração de Políticas Públicas

Diante do contexto da II Guerra Mundial (1939-1945), surgem algumas experiências

com o planejamento público visando o desenvolvimento do Brasil, iniciando este processo a

partir da administração de recursos em longo prazo para organizar os gastos públicos gerados

neste período e também pela falta de investimento externo. Após, em 1950 e 1980, ocorreram

algumas intervenções do Estado, em âmbito Federal, no que diz respeito a investimentos em

infraestrutura,  transporte  e  outros,  sendo  que  cada  região  era  responsável  por  uma

determinada função a ser realizada (GOULAR et al,2010). 

Surgem então, alguns conflitos devido aos interesses e disputas de grupos sociais que

sentem o seu direito interferido pela burocracia e pela escala de hierarquias. Neste contexto,

os  serviços  públicos  tornam-se  parte  integrante  do  Estado,  sendo  que  este  pressupõe  o

indivíduo como cidadão de uma sociedade coletiva de forma com que possam satisfazer os

seus interesses compartilhados. Portanto, os sujeitos integram o meio social e devem atribuir

significado diante do que a sua comunidade agrega, necessita e deseja (FONSECA, 2013;

ABREU; HELOU; FIALHO, 2013). 

Há várias faces e percepções no que diz respeito aos programas de políticas públicas.

Na concepção de  Fonseca  (2013,  p.4)  as  políticas  públicas  são  “caracterizadas  como um

processo  de  decisão  política  que  se  materializa  em objetivos  com resultados  esperáveis,

normalmente  vinculados  à  transformação  de  uma  dada  realidade  com  vetores  distintos”.

Ainda segundo o mesmo autor, essa questão envolve algumas tomadas de decisão estatais,

recursos de poder, viabilidade de recursos humanos, logísticos e legais, resultando em um

ciclo de políticas públicas como a agenda, formulação, implementação e avaliação.

Para  Zani  e  Costa  (2014),  as  políticas  públicas  deveriam  superar  os  estágios

sequenciais  de  organização  do  trabalho,  como  já  citadas  por  Fonseca  (2013),  pois  esse

processo  faz  parte  da  formação  da  política  cujos  elementos  constitutivos  são  de  difícil

identificação pelo  fato  do processo incluir  trabalhos  técnicos  e  ações  administrativas  que

devem ter mais importância política.
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Nota-se que esse planejamento apresenta algumas incompatibilidades no momento

de  sua  implantação,  pois  nem  sempre  os  ciclos  de  políticas  públicas  encontram-se  em

situações favoráveis, pois são identificadas dificuldades como informações insuficientes para

uma boa implantação do projeto, recursos limitados e incompatibilidade de objetivos pelos

envolvidos no processo (NEEP, 1999 apud ZANI; COSTA, 2014).

Fonseca  (2013)  complementa  citando  que  as  políticas  públicas  são  projetos  que

podem viabilizar a igualdade diante do sistema de capital, sem deixar de lado a questão da

importância orçamentária, pessoal, legal e logística para a regulação estatal, como também

pode ser considerada “o produto do governo, mas sua construção é resultado de um complexo

jogo social do qual participam inúmeros atores” (ZANI; COSTA, 2014, p.3). 

O  planejamento  é  indispensável,  mas  estas  atividades  deveriam  focar  no

desenvolvimento  dos  interesses  coletivos  e  de  todos  os  setores  sociais  que  competem a

responsabilidade do Estado para com os indivíduos e comunidades. Estas competências são

atribuídas  para  a  organização  a  partir  da  administração  pública,  dessa  forma,  nota-se  a

importância  da  gestão  e  organização  do trabalho,  seja  ele  público  ou  privado,  visando o

controle para fins de resultados positivos para a coletividade.

Para  Abreu,  Heloue  Fialho  (2013),  as  ações  desempenhadas  pela  Administração

Pública deveriam levar em consideração a realidade dos sujeitos, e posteriormente questões de

justificação diante das decisões tomadas, pois a teoria crítica tratada nessa pesquisa vem com

uma percepção de que se deve inicialmente analisar as causas, os fatos e as condições do

grupo, pois a burocracia e os sistemas hierárquicos não são as únicas formas de organizações

sociais. Dessa maneira, foca-se em uma organização social consciente a partir dos propósitos

e implantação de projetos públicos a fim de elevar as potencialidades dos grupos sociais.

Estabelecendo um olhar às políticas públicas da agricultura familiar, estas surgiram

em  meados  de  1990  tendo  relevância  a  partir  dos  processos  históricos  de  luta  para  o

desenvolvimento  econômico  e  integração  social  dos  indivíduos.  Pode-se  dizer  que  estas

políticas surgem a partir de um objetivo de inclusão social e de renda por meio da reprodução

do capital, considerando que os sujeitos do campo somente estarão bem em suas atividades

sociais se integrados ao sistema de capital. Essa questão também deveria dar importância em
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considerar estas políticas ponderando o viés de reprodução cultural, valorização da identidade

e reconhecimento do produtor rural, de forma a avaliar a questão de estruturas de exploração e

sistemas  de  projetos  impostos  pelo  Estado  (FERNANDES,  2008  apud  RIBEIRO;  DIAS,

2013).

A criação de alguns programas de políticas públicas visa a inserção do agricultor

familiar  na  economia  de  mercado,  mas  são  necessárias  avaliações  perante  a  satisfação  e

envolvimento participativo destes nos projetos implantados, como o Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Programa Nacional de Alimentação

Escola, PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, entre outros, que incluem as

famílias camponesas como sendo agricultores familiares, e estes acabam fazendo parte do

mercado como fornecedores de forma competitiva (RIBEIRO; DIAS, 2013).

A  competitividade  neste  segmento  torna-se  injusta,  pois  as  comunidades  rurais

competem com grandes indústrias que estabelecem vantagens no mundo dos negócios, visto

que investem em estratégias  de mercado na tentativa de criar desejos de consumo, sendo

estas, ações que não competem com a cultura e conhecimento de mercado dos agricultores

familiares.  Como  já  citado  por  Ribeiro  e  Dias  (2013),  estas  famílias  são  guiadas  pelos

programas  de  políticas  públicas  governamentais  ou  de  mercado,  em  que  o  objetivo  da

inclusão pode ser meramente a econômica. 

Por outro lado, os sujeitos que compõem as comunidades rurais possuem autonomia

em suas terras quanto aos meios de produção, consumo e mão de obra, tentando desse modo,

não vincular por completo o seu meio social com o mercado capitalista, e ao mesmo tempo,

ganhar espaço para demonstrar a produção de forma consciente e sem atropelos competitivos.

Mas, quando este grupo faz parte de um programa de política pública, estes devem se adequar

às  normas estabelecidas,  sendo que dessa forma,  a  reprodução econômica  e  social  acaba

ficando dependente ao modelo de política proposta,  ocasionando muitas  lutas por direitos

igualitários e voz em meio às decisões tomadas (RIBEIRO; DIAS, 2013).

Poderia ser significativo aos sujeitos sociais se fosse possível vivenciar um sistema

democrático perante as  políticas públicas  de modo a não pesar a  questão da elevação do

capital e as decisões impostas pelo Estado, pois a imposição pode destruir as possibilidades de
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agricultores  familiares  manterem o seu  modo de  produção,  que  é  sustentável  (RIBEIRO;

DIAS,  2013).  Como citado,  este  modo de vida  apresenta  elementos  importantes  além da

questão do capital, pois uma comunidade é composta por um processo cultural que vem para

acrescentar  no  desenvolvimento  social  com  o  seu  sistema  comunitário  e  conhecimentos

históricos.

Abreu, Heloue Fialho (2013) destacam essa importância em relação à participação

diante das escolhas comunitárias a fim de elevar o contato com os projetos e organizações

públicas, já que a administração pública deve estar inserida em um contexto democrático.

Pode-se dizer que as políticas públicas são programas que ainda devem ser desenvolvidas a

partir da realidade do indivíduo, considerando questões de planejamento e a cooperação dos

envolvidos para com a implantação do mesmo.

Perante a pesquisa de Barcellos (2015), se o sistema político cooperativo estivesse

presente, a vida no campo seria mais desejada pelos futuros agricultores. Tal fato evidencia-se

na pesquisa geracional das comunidades agrícolas e na questão da migração dos sujeitos do

campo para o meio urbano, sendo este fato histórico de grande influência diante das lutas

sociais. Esse processo impacta diretamente nas unidades produtivas em relação ao acesso aos

serviços públicos como assistência técnica,  liberação de crédito rural,  relações sociais  e a

desigualdade perante o beneficiamento de grandes indústrias.

Estas barreiras condicionam o indivíduo e o grupo no que se refere à autonomia

social e econômica, despertando reivindicações sociais em busca do reconhecimento. A partir

de alguns conceitos e teorias descritas, deve-se compreender a luta por direitos igualitários

visando a reestruturação do papel do Estado, tendo este, o dever de agir a partir de uma gestão

social igualitária dos programas de políticas públicas e seus devidos recursos. 

5.1.2. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

O consumo por  alimentos  industrializados  tem aumentado,  sendo essa  uma ação

decorrente do ritmo de vida acelerado. Dessa forma, passam a existir grupos que divergem em

opiniões,  de  um lado,  os  sujeitos  que  partem para  o  consumo  de  produtos  do  mercado

capitalista influenciado por propagandas e mídias comerciais, em grande parte, de produtos
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prejudiciais à saúde devido ao grande processo de industrialização dos mesmos; em outra

concepção, grupos que lutam pela igualdade de mercado com vistas a uma alimentação mais

saudável por meio de um consumo consciente (TEO; MONTEIRO, 2012).

Percebe-se  uma  tendência  de  mudanças  no  consumo  alimentar.  Indústrias  que

competem para liderar  o  mercado diante de estratégias  injustas  para aumentar  índices  de

lucratividade  sem possibilitar  a  participação  aos  pequenos  empreendimentos  e  produtores

regionais.  Dessa  forma,  o  Estado  tem  o  dever  de  participar  da  luta  para  minimizar

desequilíbrios sociais. 

Contudo, estão presentes alguns projetos de políticas públicas que a primeira vista

tem a intenção de contribuir para o desenvolvimento local e mudanças de hábitos alimentares,

partindo dos sujeitos que estão inseridos nas escolas da rede pública e em comunidades. Estes

grupos fazem parte de um possível contexto de mudanças sociais, de forma a possibilitar o

reconhecimento para com as diversas culturas regionais, neste caso, por meio de programas de

políticas  públicas  de  interesse  alimentar,  ou  seja,  o  Programa  Nacional  de  Alimentação

Escolar – PNAE.

Nesse  contexto,  a  agricultura  familiar  vem  com  um  objetivo  importante  para  o

desenvolvimento local, uma vez que trabalha na produção de alimentos de forma mais justa

tanto  para  o consumidor,  quanto  para  o  sistema de  produção,  se  comparado ao  processo

industrial de grandes centros de consumo, tentando assim garantir maior segurança alimentar,

renda e autonomia por meio dos métodos de trabalho. 

Contudo, a presente pesquisa traz conceitos para compreender o Programa Nacional

de  Alimentação  Escolar  –  PNAE.  Trata-se  de  um  sistema  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional (SAN), promovendo o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA, de

assistência suplementar aos alunos das pré-escolas e escolares do ensino fundamental da rede

pública  Municipal,  Estadual  e  Federal,  creches  e  entidade  filantrópica  cadastradas  na

Secretaria de Estado da Educação, no Conselho Nacional de Assistência Social, constantes no

Censo  Escolar  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  –  INEP

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2016; LIBERMANN; BERTOLINI, 2015).    
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Assim  sendo,  o  aluno  bem  alimentado  pode  apresentar  melhores  resultados  no

rendimento escolar, físico e psíquico, menor índice de absenteísmos e aumento do consumo

de produtos saudáveis obtidos por meio da comercialização entre Estado e produtor rural.

Essa política vem com a intenção de promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional,

bem como, a de mostrar a importância de consumir produtos saudáveis e de fornecedores que

lutam por justiça de igualdade e por um mercado cooperativo, ou seja, produtores inseridos

nos  grupos  da  agricultura  familiar.  Dessa  forma,  o  programa  contribui  para  atingir  as

chamadas metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM (SECRETARIA DA

EDUCAÇÃO, 2016; LIBERMAN; BERTOLINI, 2015).

O programa de alimentação escolar surgiu em 1983, e com a revisão da base legal

diante  da  aprovação  da  Lei  nº  11.947/20093  houve  alguns  avanços  como  o  apoio  ao

desenvolvimento sustentável, a proibição do consumo de alimentos considerados prejudiciais

à  saúde  e  a  inclusão  do  agricultor  familiar  como  principal  agente  transformador  dessa

categoria (TEO; MONTEIRO, 2012). 

Em 1955 já  era presente essa  questão  com a Campanha da Merenda Escolar  do

governo de Getúlio Vargas, diante do Decreto n° 37.106, e em 1965, deu início a Campanha

Nacional  de Alimentação Escolar  –  CNAE,  por  meio  do  Decreto n°  56.886/65,  surgindo

auxílios internacionais direcionadas ao atendimento de populações carentes e alunos da rede

escolar.  Somente  em  1979  passou  a  ser  denominado  como  Programa  Nacional  de

Alimentação  Escolar  –  PNAE,  gerenciado  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da

Educação – FNDE (FNDE, 2016). Atualmente o PNAE atende 37 milhões de alunos com

investimento acima de R$1.025 bilhões de reais ao ano (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,

2016, s/p). 

Até  o  ano  de  1993,  o  programa  era  composto  por  um  órgão  gerenciador  que

planejava  os  cardápios,  realizava  os  processos  licitatórios,  controle  de  distribuição  dos

alimentos  e  processos  administrativos.  Em 1994,  houve  a  descentralização  dos  recursos,

instituído por meio da Lei n° 8.913 de 12/07/94, diante da elaboração de convênios com os

municípios,  bem  como,  das  Secretarias  de  Educação  para  que  estes  pudessem  dirigir  o

programa e atender as escolas das redes municipais, evoluindo de 1.532 municípios (1994),

para 4.314 (1998), equivalente a 70% das cidades brasileiras (FNDE, 2016).  
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No ano de 2000, o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, órgão responsável pela

fiscalização  e  assessoria  do  programa,  são  instituídos  e  compostos  por  representantes  de

entidade  civis,  agentes  da  educação,  pais  de  alunos  e  representantes  do  poder  executivo

(FNDE, 2016).  De modo geral, a fiscalização do programa ocorre diretamente por meio do

CAE, FNDE, Tribunal de Contas da União - TCU, Controladoria Geral da União – CGU, e

pelo Ministério Público. A verba destinada a este programa é financiada com recursos do

Tesouro Nacional e transferidos mensalmente iniciando no mês de Fevereiro a Novembro de

cada ano,  considerando uma média  de  20 dias  letivos  (FNDE, 2016;  SECRETARIA DA

EDUCAÇÃO, 2016).

Com o gerenciamento do programa sob responsabilidade do FNDE, o repasse da

verba passou a ser realizada automaticamente, sem a necessidade de convênios. Em 2001, o

programa  passou  a  exigir  que  70% dos  recursos  transferidos  ao  governo  federal  fossem

destinados em produtos para a alimentação escolar, providos de alimentos básicos regionais,

com o objetivo de desenvolver a economia local (FNDE, 2016). Dentre a produção in natura

da agricultura familiar, incluíam-se também alimentos básicos como derivados de animais e

doces,  ainda  com o objetivo  de  reconhecimento  da cultura  regional,  mas  por  outro  lado,

alguns produtos não atendiam aos objetivos da alimentação saudável (TEO; MONTEIRO,

2012).

Conforme Lei nº 11.947, de 16 de junho, o PNAE se estendeu para toda a  rede

pública de educação básica,  ou seja,  para  alunos pertencentes  a  programas como o Mais

Educação, para jovens e adultos e para os sujeitos integrantes da educação em escolas de

tempo integral, sendo determinado o valor de 30% do repasse do FNDE destinados para a

compra de produtos da agricultura familiar (FNDE, 2016).

Fica estabelecido então, pelo Ministério da Educação e Lei  nº 11.947, que quando

oferecida uma única refeição esta deve atender no mínimo, 20% das necessidades nutricionais

a partir de produtos saudáveis; quando oferecidas mais de duas refeições diárias, estas devem

atender 30% dos produtos estabelecidos pelo programa; e por fim, sendo em período integral,

este valor sobe para 70% (FNDE, 2016).
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Em 2006, surge um novo profissional para o programa, o nutricionista, ficando como

responsável técnico do PNAE. O profissional de nutrição deve elaborar o cardápio de acordo

com  a  cultura  da  produção  de  alimentos  regionais,  direcionando  este  para  a  pauta  da

sustentabilidade e diversificação agrícola (FNDE, 2016).

Portanto,  além do  PNAE preocupar-se  com a  questão  de  mudanças  dos  hábitos

alimentares  na rede escolar,  busca também fortalecer  programas destinados ao combate à

obesidade,  bem como, inclui a questão do fortalecimento da agricultura familiar,  e diante

Resolução CD/FNDE nº 4, de 2015, o programa passou a estabelecer algumas regras para os

sujeitos  interessados  em participar.  Definiu  a  inclusão  de  grupos  formais  e  informais  de

assentamentos  de  reforma  agrária,  comunidades  indígenas  e  quilombolas,  incluindo

documentos  específicos  para  projetos  de  venda  de  grupos  formais,  limite  individual  de

comercialização por agricultor familiar e entidade executora, modelos de editais de chamada

pública, cotação de preço e novas regras para contrato de comercialização (FNDE, 2016).

De acordo com regras estabelecidas, o Art. 19 da Resolução nº 38, de 16 de julho de

2009  (FNDE,  2016)  descreve  que  a aquisição  dos  gêneros  alimentícios  da  Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, realizada pelas Entidades Executoras, escolas ou

unidades executoras deverá:

I. Promover a alimentação saudável e adequada à clientela do PNAE, com produtos da

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações de

forma a contribuir com o seu fortalecimento, em conformidade com o art. 19 da Lei nº

10.696, de 2 de julho de 2003, e o Decreto nº 6.447/2008, com a Lei nº 11.947/2009e

com a legislação específica do PNAE;

II. Ser  diversificada  e  produzida  em  âmbito  local,  regional,  territorial,  estadual  e

nacional, nessa ordem;

III. Priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto à escola;

IV. Ser subdividida em tantas parcelas quantas necessárias considerando a sazonalidade e

as peculiaridades da produção da agricultura familiar;
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V. Observar a especificação completa dos gêneros alimentícios a serem adquiridos sem

indicação de marca;

Diante do contexto da presente pesquisa, é importante citar algumas diretrizes sobre

o entendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando o que compete

ao  Ministério  da  Educação.  Perante  alguns  dos  princípios  estabelecidos  nas  diretrizes  do

programa, deve-se analisar a efetividade destes, dispostos no Art. 2º, da Lei nº 11.947, de 16

de junho de 20097/2009 (FNDE, 2016), como segue: 

I. A equidade, que compreende o direito constitucional à alimentação escolar, com vistas

à garantia do acesso ao alimento de forma igualitária;

II. A sustentabilidade e  a  continuidade,  que visam ao acesso  regular  e  permanente  à

alimentação saudável e adequada;

III. O respeito aos hábitos alimentares, considerados como tais, as práticas tradicionais

que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local saudáveis;

IV. A participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações reali-

zadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir a execução do Progra-

ma.

É visto que estes princípios são de significativa importância para o reconhecimento

do agricultor familiar, bem como, o desenvolvimento cultural, nutricional e de valores sociais

para com os agentes envolvidos no processo. De maneira geral, deve-se realizar a avaliação

dos mesmos, permitindo ter uma visão mais ampla do que o programa realmente oferece e

proporciona a esses agricultores que estão envolvidos no processo de desenvolvimento.

Conforme descrição para o entendimento da política pública do Programa Nacional

de Alimentação Escolar, bem como, leis que o regem, pode-se observar que as orientações

citadas vêm com o objetivo de aproximar e fortalecer a cultura da agricultura familiar para

com a  população  local  diante  de  uma  nova  configuração  do  sistema  alimentar  em uma

perspectiva de hábitos alimentares mais saudáveis para as crianças da rede escolar.
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De outro lado,  deve-se analisar a questão de limitações para não comprometer o

desenvolvimento do programa e dos  indivíduos pertencentes  à  agricultura familiar.  Dessa

forma, estudos recentes demonstram a predominância de limitações no que diz respeito ao

programa,  como  demonstrado  na  pesquisa  de  Sodré  e  Salamoni  (2016).  Os  agricultores

consideram-se capazes de produzir em quantidades maiores a que os mercados institucionais

adquirem anualmente, considerando o valor destinado ao repasse escolar, uma limitação de

desenvolvimento às comunidades. Podem-se citar outras limitações ao PNAE como a falta de

infraestrutura para armazenamento dos produtos nas escolas, a resistência das merendeiras aos

produtos da agricultura familiar, prioridade de compra de uma cooperativa específica, bem

como, a burocracia e a demora no processo de compra da agricultura familiar.

Gregolin  et  al (2014)  apresenta  um estudo  sobre  as  dificuldades  vivenciadas  na

compra de produtos agroecológicos para o PNAE, destacando que entre os anos de 2010 e

2013, dos doze municípios pesquisados, nenhum realizou comercialização ao programa. A

pesquisa apresenta limitações para certificação do produto devido aos custos para conversão e

certificação da produção orgânica. Outro motivo destacado é a falta de incentivo por parte dos

órgãos públicos do município pesquisado, que também trabalha com a política pública do

PAA, sendo a demanda suprida por esta segunda política pública, pois algumas escolas ainda

permanecem como entidades beneficiárias.

O PNAE determina o valor de 30% do repasse do FNDE para a compra de produtos

da agricultura familiar, ainda assim, os municípios pesquisados relatam a inviabilidade dessa

comercialização, pois o valor de repasse é considerado insatisfatório.

Na pesquisa de Gastal et al (2014) são analisadas as potencialidades e limitações da

construção de mercados pela agricultura familiar de um município do estado de Minas Gerais,

destacando (1) irregularidades da produção: dificuldade para planejar a produção individual e

coletiva para atender à demanda do programa; (2) transporte dos produtos: distribuição em

diferentes  regiões  geográficas  do  município,  e,  em  grande  parte  dos  casos,  distância

considerável  do  local  de  entrega  dos  produtos,  elevando  o  custo  de  deslocamento  que

compromete  a  entrega  de  produtos;  (3)  infraestrutura  inadequada:  inexistência  de  uma

infraestrutura  adequada  para  a  distribuição  dos  produtos,  criando  dificuldades  para  o

acompanhamento e seleção dos mesmos; (4) dificuldade de comunicação: a comunicação com

os agricultores, em geral, restringe o uso de aparelhos celulares em virtude da qualidade do
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sinal  dos  aparelhos.  Tendo  apresentadas  as  limitações,  o  estudo  relata  ainda  o  atraso  da

publicação da Chama Pública, resultando na perda de produtos já plantados.

Deve-se  avaliar  questões  práticas  da  realidade  a  quem  se  aplica  o  mesmo,

considerando possíveis mudanças para não comprometer o funcionamento de atividades já

implantadas. Dessa forma, a próxima sessão abarca as considerações necessárias para que se

possa entender brevemente sobre o meio social rural.

5.2. DESENVOLVIMENTO E A REALIDADE DAS COMUNIDADES RURAIS

A  Revolução  Industrial  trouxe  inovações  tecnológicas  para  a  organização  do

trabalho, dando destaque para as transformações do setor agrário e expulsando para a periferia

das  cidades  a  maioria  dos  pequenos  produtores  rurais  e  ampliando  a  oferta  da  força  de

trabalho (FARIA, 2009). Nesse período, meados da década de 1960 até 1980, a organização

de comunidades rurais começa a ser destacada em função do êxodo rural e o agravamento das

desigualdades sociais entre campo e cidade (TOMEI; SOUZA, 2014).

Em  1990,  a  emergência  da  expressão  da  agricultura  familiar  surge  no  contexto

brasileiro ocorrendo alguns eventos que impulsionam aos impactos sociais e políticos no meio

rural. No cenário social e político a agricultura de pequena escala passa a ser relacionada à

legitimação no que diz respeito às políticas públicas de interesse da agricultura, bem como aos

movimentos sociais (SCHNEIDER, 2003).

Nesse contexto, inicia-se uma maior participação na questão da luta por créditos para

investimentos  da  terra,  formas  de  comercialização  diferenciadas,  previdência  social  rural,

dentre outros acontecimentos voltados para a produção rural (SCHNEIDER, 2010).

Os sujeitos pertencentes à agricultura familiar começam a ser caracterizados diante

da  diversificação  da  produção,  sendo  considerada  uma alternativa  para  incrementação  de

renda e utilização dos produtos excedentes (NEUMANN 2007 apud NICHELE; WAQUIL,

2011). Diante das culturas regionais existentes, o produtor que trabalha com atividades da

agricultura fica denominado como camponês, lavrador, agricultor, pequeno produtor rural e

agricultor familiar (GUERRA, 2007).
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De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, Art. 3º, que estabelece as

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos

Familiares Rurais, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que

pratica atividades no meio rural, e atende aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II -
utilize  predominantemente  mão  de  obra  da  própria  família  nas  atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar
predominantemente  originada  de  atividades  econômicas  vinculadas  ao  próprio
estabelecimento  ou  empreendimento;  IV  -  dirija  seu  estabelecimento  ou
empreendimento com sua família.

Para  Altafin  (2005)  o  produtor  rural  familiar  visa  a  produção  cooperativa,  antes

mesmo do planejamento econômico, pois a ideologia de vida desse grupo diverge com as

questões capitalistas de produção e consumo, o que interessa aqui, é a produção consciente e

reprodução social entre os indivíduos pertencentes a uma comunidade.

O autor complementa em sua descrição que a agricultura familiar é um conceito que

sempre está em evolução, devendo considerar as suas raízes históricas.  Essa atividade está

ligada  com  a  questão  de  grupos  sociais  com  caracterizações  distintas  entre  as  diversas

comunidades,  considerando  tamanho  da  propriedade,  métodos  de  trabalho,  composição

familiar  da  unidade  produtiva,  dentre  outras  características  que  considere  questões  da

satisfação em trabalhar na própria terra e com a família. 

A produção de alimentos providos da agricultura familiar  é responsável  por uma

parte significativa do abastecimento interno do país, sendo essa destinada para a alimentação

básica da população. Mas diante pesquisas de Levy Costa (2005) em relação à evolução dos

padrões de consumo alimentar, nota-se o declínio do consumo em relação aos alimentos  in

natura  e  tradicionais  da  região,  evidenciando  o  aumento  do  consumo  de  produtos

industrializados (TRICHES, 2010).

Para  Bauer  e  Mesquita  (2008)  a  agricultura  familiar  apresenta  significativa

importância desde os tempos da imigração ocorrida no Sul do país, sendo caracterizada pela

produção de alimentos para o consumo interno. Mas por determinado tempo essa produção

permaneceu  distante  das  políticas  agrícolas  do  governo,  privilegiando  assim,  estudos  que
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envolviam as necessidades dos grandes produtores de culturas de exportação (CARVALHO,

1992 apud MENDES E ICHIKAWA, 2010). 

Dessa  forma,  ficou  predominante  a  visão  do  trabalho  rural  como  sendo  uma

agricultura  modernizada  que  estava  ligada  aos  complexos  agroindustriais,  mas  esta

modalidade ganha relevância com o desenvolvimento tecnológico das grandes propriedades e

com a constatação de que a pequena agricultura era a  responsável pelo abastecimento do

mercado interno (MENDES; ICHIKAWA, 2010). 

Com o desenvolvimento das grandes propriedades rurais, e também visualizando o

cenário  do  agricultor  familiar,  bem como  a  opressão  do  mercado  sobre  essa  agricultura

tradicional,  é  que  o  Estado voltou-se  às  pequenas  propriedades  da  agricultura,  tendo  por

objetivo,  introduzir  mudanças  ou  adaptações  para  que  a  pequena  propriedade  pudesse

concorrer  no  mercado  interno,  o  que  poderia  impedir  a  exclusão,  desvalorização  e  o

empobrecimento desses produtores (FREITAS; FREITAS; DIAS, 2012).

Para  Mendes  e  Ichikawa  (2010),  esse  processo  de  introdução  de  mudanças  ou

modernização da agricultura das pequenas  propriedades é  um problema para a sociologia

rural, pois o impacto das mudanças em curto prazo reflete da resistência dos produtores rurais

às mudanças propostas. 

De  maneira  geral,  essa  introdução  de  mudanças  ou  renovação  das  práticas  de

trabalho ou da cultura das comunidades rurais deve ser revigorada a partir da realidade dos

mesmos, pois normalmente o agricultor familiar  sente dificuldades no que diz respeito às

limitações de organização do trabalho, ficando clara a barreira enfrentada para ter acesso ao

mercado  consumidor.  Nessas  condições,  a  sobrevivência  dos  produtores  pode  ficar

comprometida quando comparada às grandes propriedades (AGROANALYSIS FGV, 2009).

Historicamente, destacam-se algumas dificuldades encontradas dentro do grupo da

agricultura familiar, como o acesso a linhas de crédito, acesso à tecnologia, assistência técnica

para auxílio no processo produção e comercialização, interação com o mercado, adequações

no que diz respeito às embalagens para o produto e processos de gestão por meio das normas
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de padronização determinadas pelas instituições governamentais que regulam esse processo

(NICHELE; WAQUIL, 2011).

As exigências referentes a um padrão de consumo estão cada vez mais presentes na

sociedade, dando maior importância para a padronização do processo de produção e deixando

de lado a qualidade no que diz respeito aos benefícios à saúde e consumo consciente.

Pode-se  perceber  que  é  preciso  construir  uma  identidade  de  forma  a  obter

reconhecimento no meio social em que estes vivem, ou seja, tanto pela sociedade externa

quanto pelo grupo pertencente, pois sendo o homem o construtor da realidade, em sua vida

cotidiana ele não se percebe assim. O homem percebe-se como estando submetido à realidade,

como sendo conduzido pelo meio externo (DUARTE, 1994).

Para  Duarte  (1994)  a  construção  da  realidade  depende  da  maneira  como  o

conhecimento é disposto na sociedade, entendendo dessa forma o conhecimento não apenas

em seu sentido teórico, mas também prático, como é o caso dos indivíduos pertencentes às

comunidades rurais. 

A sociedade se apresenta com uma nova face cada vez que o indivíduo muda a sua

perspectiva sobre ele,  portanto,  a  realidade não é algo dado,  o homem é o edificador  da

realidade (DUARTE, 1994).  Essa concepção deve considerar as particularidades históricas,

sociais, econômicas, culturais e políticas, sendo estes, fatores que determinam elementos para

a  implantação  de  possíveis  políticas  públicas  considerando  a  presença  e  a  vivência  do

indivíduo (FREITAS; FREITAS; DIAS, 2012). 

Nota-se que as opções de desenvolvimento ainda não atendem totalmente a todas as

comunidades, pois há uma preocupação crescente com a produção para servir aos interesses

do consumo, e com a propagação do excesso (BAUMAN, 2003). Diante do exposto, busca-se

compreender esta realidade por meio da Teoria do Reconhecimento, como apresentada nas

próximas sessões.
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5.2.1. Desenvolvimento Comunitário Rural e a Compreensão do Indivíduo no Meio Social:
Pesquisa do Estado da Arte1

Com o  intuito  de  analisar  o  reconhecimento  e  desenvolvimento  de  comunidades

rurais  é  que  esta  sessão  vem  apresentar  estudos  publicados  sobre  as  formas  de

desenvolvimento comunitário que se dá por meio de projetos sociais,  políticas públicas e

pesquisas sobre a compreensão do indivíduo no meio rural, permitindo avaliar os resultados

obtidos pelos mesmos. 

 Esse processo foi realizado a partir de uma coleta de dados denominada pesquisa do

Estado da Arte, ou seja, é um estudo de caráter bibliográfico que traz o desafio de mapear e de

discutir  certa  produção  acadêmica  em diversos  campos  do conhecimento,  destacando  em

diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas estas

pesquisas (FERREIRA, 2002).

São apresentados estudos que descrevem os impactos causados pelos programas nas

comunidades após a implantação de atividades que visavam o desenvolvimento das mesmas,

como segue:

O primeiro  estudo  vem com o  propósito  de  analisar  os  objetivos  do  Pronaf  no

contexto do desenvolvimento econômico. Esta pesquisa foi realizada por Silva e Bernardes

(2014) a  partir  de buscas  nos endereços eletrônicos (sites)  do Palácio do Planalto,  Banco

Central  do  Brasil  -  BACEN,  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  -  MDA  e

profissionais que trabalham com o Pronaf.

A partir da análise de dados do estudo acima citado, constata-se que os documentos

revisados  não  sugerem  meios  de  verificação  suficientes,  tornando  difícil  uma  avaliação

precisa do cumprimento das ações propostas pelo programa. Os indicadores pesquisados não

garantem que esteja ocorrendo a adequada difusão de tecnologia, visitas técnicas e reuniões.

A análise realizada com os  técnicos  também não foi  positiva,  pois  foi  constatado que os

1Esta sessão é composta por conteúdos que compõe o artigo denominado como “Pesquisa do Estado da Arte:
uma análise sobre as  formas de desenvolvimento comunitário rural  e a compreensão do indivíduo no meio
social”, aceito no IV Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais – CBEO, Porto Alegre, 2016.
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mesmos não conhecem claramente os objetivos do Pronaf.  Desta forma verificou-se que o

projeto não é apresentado de forma consistente.

A pesquisa de Bonilha e Sachuk (2011) teve por objetivo compreender de que forma

a tecnologia social contribuiu para o processo de construção da identidade das artesãs de uma

comunidade  a  partir  do  projeto  Seda  Justa.  Assim,  constituiu-se  uma  cooperativa

possibilitando  a  ampliação  do  número  de  produtoras  rurais  que  hoje  se  dedicam  à

comercialização de determinados produtos. 

A partir da pesquisa com a comunidade tem-se como resultados a autorrealização das

artesãs  com o trabalho  da  cooperativa,  sentindo-se  mais  ativas  e  dando sentindo  às  suas

competências  em  busca  de  um  melhor  estilo  de  vida,  já  que  as  mesmas  demonstraram

desempenhar um trabalho de cooperação mútua. A pesquisa mostra que a tecnologia social

contribuiu  para  o  processo  de  construção  e  constituição  da  identidade  das  artesãs  da

comunidade  da  vila  rural  a  partir  do  reconhecimento  do  trabalho  artesanal,  econômico-

financeiro  e  do  desenvolvimento  social.  Por  meio  deste,  as  produtoras  também  foram

reconhecidas por outros mercados, surgindo a comercialização dos produtos para o exterior.

O  artigo  de  Mota  et  al (2014)  trata  da  experiência  de  um  grupo  de  mulheres

extrativistas na comercialização de frutas silvestres no âmbito do Programa de Aquisição de

Alimentos  -  PAA,  sendo este  o  primeiro  incentivo  à  comercialização  formal  oferecido  à

comunidade estudada.  Os dados relatam o desconhecimento das  regras  de funcionamento

estrutural  do programa por  parte  das  catadoras,  em contrapartida,  observa-se melhoria  na

autoestima das mesmas por meio do reconhecimento das suas existências, pelo sentimento de

valorização  do  próprio  trabalho,  e  reconhecimento  econômico.  As  catadoras  apresentam

dificuldades  para  prever  quanto  podem coletar,  além de  dependerem de  um fruto  que  é

sazonal e disputado por muitas pessoas.

A pesquisa conclui que o programa contribuiu para a melhoria da qualidade de vida

das catadoras em curto prazo, mas por outro lado, o Programa de Aquisição de Alimentos –

PAA, não garante a efetividade e força de vontade das catadoras na atividade,  ilustrando

como  cita  o  autor,  como  a  chamada  “satisfação  de  necessidades  práticas”,  pois  as
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participantes percebem as vantagens atribuídas à atividade, mas não consideram o programa

como uma alavanca para a transformação de poder.

Outro estudo sobre o desenvolvimento rural é apresentado na pesquisa de Aquino e

Lacerda  (2014)  que  analisam  as  condições  de  reprodução  econômica  dos  agricultores

enquadráveis no Grupo B do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –

PRONAF, no estado do Rio Grande do Norte. As informações foram obtidas por meio do

processamento de tabulações especiais da segunda apuração do Censo Agropecuário de 2006

do IBGE. A pesquisa mostra que os estabelecimentos enquadráveis,  no grupo do referido

programa,  antes  eram  dirigidos  por  homens  que  apresentavam  um  elevado  índice  de

analfabetismo e pouca participação nas cooperativas.  Os agricultores ligados à  família  do

produtor trabalhavam sem tecnologias apropriadas, sem crédito e assistência técnica. 

Dispondo  de  pouca  ou  nenhuma  produção  para  comercializar  e  inseridos  em

estruturas  de  mercado  que dificilmente  garantem a  apropriação  dos  pequenos  excedentes

gerados, os agricultores do Grupo B se tornam dependentes de outras fontes de renda para

sobreviver,  como as  aposentadorias  rurais  e dos  programas sociais  do governo.  De modo

geral,  essas  receitas  garantiram a  renda  que  assegura  liquidez  mínima  nas  propriedades,

diminuindo  a  precariedade  das  condições  de  reprodução  econômica  e  contribuindo  para

manter as famílias produzindo e vivendo no campo.

Medeiros  e  Campos  (2012)  apresentam  um  artigo  que  trata  sobre  os  impactos

socioeconômicos  do  Programa  Reforma  Agrária  Solidária  perante  as  comunidades

beneficiadas. Os autores mensuraram o desenvolvimento humano das comunidades por meio

do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Condições de Vida – ICV, dos

imóveis beneficiados pelo Programa Reforma Agrária Solidária. 

A partir da análise de dados constata-se a efetiva contribuição do referido Programa

para a elevação de emprego e de renda, mais especificamente por meio do aumento da renda

familiar  e  do melhor  desempenho econômico das  atividades agropecuárias.  A análise dos

indicadores de desenvolvimento socioeconômico revelou que as comunidades se encontram

com baixo desenvolvimento humano e em médias condições de vida, quando analisadas sob a

ótica do Índice de Condições de Vida. 
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Pode-se observar na pesquisa que o Programa despertou a satisfação do produtor em

trabalhar  na terra,  sendo esta  não só uma satisfação por  reconhecimento econômico,  mas

também por prazer de realizar uma atividade que faz parte de suas competências e cultura

antepassada.

A coleta de dados para este estudo também envolveu pesquisas relacionadas com a

evolução e compreensão do desenvolvimento dos indivíduos pertencentes à comunidade rural,

como apresentam os autores Padua, Schlindweine Gomes (2013). Esta pesquisa vem com o

intuito de caracterizar a evolução e o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil e no

estado de Mato Grosso do Sul a partir de um levantamento de dados com base nos censos

agropecuários divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos anos

de 1996 e 2006. Tal pesquisa revela que a expansão da agricultura familiar tem gerado bons

resultados  para  a  economia  brasileira,  considerando o  aumento  da  renda,  inclusão  social,

melhor qualidade de vida, assim como geração de empregos.

Ao avaliar o Produto Interno Bruto - PIB da agricultura familiar em nível nacional,

os autores da pesquisa constatam que os percentuais mantiveram-se constantes. No que diz

respeito  ao  estado do Mato  Grosso  do  Sul,  este  apresentou melhores  resultados  com um

crescimento  entre  os  períodos  analisados.  Pode-se  constatar  também que tanto  no  Brasil,

como  no  Mato  Grosso  do  Sul,  a  atuação  da  agricultura  orgânica  é  muito  baixa,  sendo

entendida  como  possível  falta  de  incentivo  de  produção  aos  agricultores,  bem  como

campanhas de conscientização para o consumo de orgânicos por parte da comunidade local.

Por  fim,  no  estudo  de  Bauer  e  Mesquita  (2008)  o  objetivo  foi  compreender  a

experiência vivida pelo produtor na agricultura ecológica e as relações grupais definidoras da

identidade  social.  Portanto,  as  ações  transformadoras  nesta  pesquisa  são  os  projetos  da

agricultura ecológica das Organizações Não Governamentais – ONGs, e das cooperativas em

diferentes localidades rurais.

A pesquisa mostra que a agroecologia foi introduzida pelos agentes como parte de

um resgate de práticas dos antepassados com sentido para o agricultor,  mesmo assim, em

muitas situações cotidianas as diferenças regionais e individuais dos produtores emergiram

após  a  sua  implantação.   Portanto,  o  projeto  de  agroecologia  só  pode  ser  aceito  pelos
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agricultores na forma de uma realidade legítima. Nesse caso os agricultores necessitam da

pertença a um grupo ou organização que permita aos mesmos, perceber a agroecologia como

uma realidade possível.

Em  uma  concepção  geral,  os  resultados  obtidos  apontaram  questões  de

desenvolvimento rural no que diz respeito a programas como o PRONAF, o PAA, projeto de

tecnologia  social  no  processo  de  construção  da  identidade,  programa  de  reforma  agrária

solidária,  evolução  do  desenvolvimento  em  relação  a  projetos  específicos  da  agricultura

familiar, bem como o impacto da agricultura ecológica no âmbito de pertenças grupais e de

identidade. 

Conforme  observado,  existem  estudos  que  sinalizam  efetividade  dos  programas

voltados para o desenvolvimento comunitário, contribuindo para o processo de construção e

constituição da identidade dos indivíduos a partir do reconhecimento do trabalho rural em

uma perspectiva de evolução econômico-financeira e de desenvolvimento social, como mostra

o estudo de (PADUA; SCHLINDWEIN; GOMES, 2013).

Estudos como os de Padua, Schlindweine Gomes (2013), Mota et al, (2014), Aquino

e Lacerda (2014) e Medeiros e Campos (2012), apresentaram expansão da agricultura familiar

com vistas à geração de emprego, renda e inclusão social; incentivo à comercialização formal

pela comunidade, melhoria da qualidade de vida e diminuição da precariedade das condições

de reprodução econômica.

Em relação às dificuldades apontadas pelos estudos, têm-se a falta de instrução e

auxílio para tomadas de decisão para com o produtor rural, e a ausência de campanhas para

conscientização do consumo da produção orgânica por parte da comunidade local. Alguns

estudos não garantem a apropriação dos excedentes gerados, fazendo com que o produtor

necessite de outras fontes para a complementação de sua renda; tem-se também como ponto

negativo a desconsideração do programa como meio de transformação da realidade e baixo

desenvolvimento humano dos indivíduos envolvidos.

No que se refere  às  pesquisas  que apresentaram somente  a  não consistência dos

programas, tem-se como resultados agricultores insatisfeitos com o método de aplicação dos
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projetos e o não cumprimento dos objetivos que o regem, bem como a falta de instrução dos

técnicos. A questão do não enquadramento do programa com a realidade da comunidade é

demonstrada nos estudos de Silva e Bernardes (2014) e de Bauer e Mesquita (2008).

Os  resultados  apresentam  a  efetividade  dos  programas,  mas,  ao  mesmo  tempo,

existem questões que não fazem parte da realidade das comunidades rurais e que acabam não

contribuindo  para  o  desenvolvimento  destes.  Assim,  nem  todos  os  programas  de

fortalecimento  e  desenvolvimento  da  agricultura  são  totalmente  satisfatórios,  pois  a

implantação de novos conhecimentos  ou  práticas  de  trabalho vão muito  além da simples

efetivação de projetos. Essa questão deve ser tratada por meio da concepção de Duarte (1994),

como uma construção a partir da realidade, pois este é um processo fundamentalmente social

que  envolve  comunidades  humanas  que produzem conhecimento  e  cultura,  distribuem-no

entre os seus membros e, assim, edificam a sua realidade.

Dessa forma, com base nos resultados apresentados, as ações de desenvolvimento

rural devem obter a troca de conhecimento entre as comunidades a fim de perceber as reais

necessidades,  e  assim,  que seja  significativo para o grupo,  tentar  realizar  em conjunto as

mudanças e renovações necessárias para atingir o nível de desenvolvimento desejado pelos

envolvidos.  Considerando  a  realidade  das  comunidades  rurais,  conclui-se  que as  mesmas

necessitam  de  apoios  visando  o  desenvolvimento  e  reconhecimento,  pois  estas  são

responsáveis pelo abastecimento do mercado interno e capazes de transformar a economia e

as relações entre os grupos sociais.

Considerando os resultados da análise realizada é que o estudo prossegue nesta linha

de pesquisa, já que os resultados apontam a efetividade de alguns programas, mas também,

questões que não contribuem para o desenvolvimento perante a realidade das comunidades

rurais.

Portanto, as próximas sessões seguem com referencial teórico que abarcam os sujei-

tos coletivos envolvidos em um programa de política pública, o  Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar - PNAE, pois a partir desta visão torna-se possível analisar como estas po-

dem contribuir para as comunidades rurais a partir dos seus elementos constitutivos por meio

da análise quadridimensional da Teoria do Reconhecimento.
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5.3. CONCEPÇÕES SOBRE A TEORIA DO RECONHECIMENTO

Os debates referentes às injustiças e conflitos sociais vivenciados perante a cultura,

relações de afeto, saberes e fatores ligados à realidade dos povos consideram a necessidade

por  reconhecimento  humano  para  uma vida  mais  digna  e  justa.  Dessa  forma,  a  luta  por

reconhecimento  traz  reflexões  sobre  o  afeto  existente  para  a  formação  da  identidade,

igualdade  social,  justiça  e  estima  para  a  realização  de  atividades  que  elevem  as

potencialidades do próprio indivíduo.

O desenvolvimento  humano  é  um fator  contínuo  a  ser  promovido  por  meio  do

reconhecimento social e cultural, considerando o exercício efetivo da cidadania por meio de

um sentimento de pertencimento à comunidade/sociedade,  com função e papel específicos

dentro da coletividade com o objetivo de lutar por interesses em comum sem anular a própria

subjetividade (BRITO e FIGUEIREDO, 1997). 

Entretanto, o indivíduo deve estar em constante aprendizado com outros povos, pois

deve ocorrer a troca de experiência entre os mesmos para que possa gerar o desenvolvimento

individual e comunitário, consequentemente. Harvey (2011) descreve que o desenvolvimento

pode não ocorrer pelo fato do modelo de economia presenciado, muitas vezes ocasionando

alienação e exclusão social devido às inseguranças sociais, desejos não realizados e falta de

reconhecimento. Com isso, vem a desigualdade e injustiças quando é analisado o outro lado

social, pessoas que vivem em um mundo no qual os padrões de vida material e o bem-estar

nunca foram maiores, em que o conhecimento prolifera, a esperança é eterna e tudo parece

possível.

A desigualdade é consequência de problemas estruturais do próprio Estado, e com a

participação  cooperativa  dos  sujeitos  esse  fator  de  desvalorização  pode  ser  minimizado,

proporcionando maior desenvolvimento local, como observado na afirmação de Boaventura

de Souza Santos (2001), diante do relato de que uma comunidade não será sustentável se os

indivíduos que as compõem não participem das lutas locais ou não forem sustentadas por elas.

Neste sentido, o desenvolvimento de uma comunidade está relacionado com o nível

de autonomia do seu direito, bem como a compreensão da realidade de um grupo a partir do

entendimento do modelo de estado vigente. Portanto, o desenvolvimento está vinculado ao

reconhecimento, envolvendo estudos da teoria crítica que não se resumem em uma política do

poder  que  está  imposta  no  sistema  vigente.  Nesse  caso,  a  política  não  está  imitada  a

circunstâncias eleitorais, partidárias e públicas, implementadas pelo Estado, e sim, a tudo o

que diz respeito à coletividade, à identidade e à autorrealização (MENDONÇA, 2012).
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A Teoria do Reconhecimento, vem para tratar estas demandas de justiça, despertando

interesse em várias linhas de pesquisa por autores como Habermas (2002), Taylor (1997),

Fraser (1996), Honneth (2003) e Ricoeur (2004), entre outros pesquisadores como Markell

(2003)e  Tully (2000),responsáveis  por  estudos sobre multiculturalismo,  conflitos  e  justiça

social, identidade, política e condições de desigualdade para idealizar a emancipação para um

mundo mais igualitário com foco no desenvolvimento humano do indivíduo e superação das

formas de opressão social que subordinam alguns grupos sociais  (BENDASSOLLI,  2012;

MENDONÇA, 2012).

Neste capítulo são apresentados debates teóricos sobre o reconhecimento, critérios

para transformação social e justiça, buscando sintetizar a compreensão do indivíduo no meio

social e a sua formação a partir do reconhecimento de sua identidade e atribuições por meio

da teoria social crítica. 

Os  conceitos  apresentados  são  decorrentes  da  pesquisa  do  Estado  da  Arte,

contemplando  temáticas  em  torno  de  definições  e  interpretações  sobre  a  Teoria  do

Reconhecimento e as categorias que envolvem questões de poder, relações sociais, vínculos afetivos

e o reconhecimento na esfera do sistema econômico.

5.3.1. Teoria Crítica: Estruturação da Teoria do Reconhecimento

Em uma pesquisa do Estado da Arte realizado por Faria (2009), são observados al-

guns elementos importantes sobre a teoria crítica. Uma das linhas de pensamento tem sua ori-

gem na Escola de Frankfurt possuindo três gerações, uma delas é ligada ao marxismo, tendo

como formação os pesquisadores Pollock, Bloch, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse e

Fromm. A segunda geração inclui Habermas, sendo este desvinculado do marxismo, e por

fim, a terceira diz respeito aos estudos da luta pelo reconhecimento de Axel Honneth, com um

ponto de vista crítico nos estudos de Hegel e Habermas.

Faria (2009, p. 3) classifica os estudos organizacionais críticos em quatro áreas:

I. Teoria crítica frankfurtiana - que se baseia em estudos sociais e segue as orienta-
ções teóricas e filosóficas da Escola de Frankfurt, independentemente de qual seja a
geração a que se filia;

II. Teoria crítica em estudos organizacionais - que se baseia no marxismo em seus
estudos e pesquisas no campo das organizações, com ênfase na centralidade do tra-
balho (processo e relações de trabalho, divisão do trabalho e gestão do processo de
trabalho),  contemplando,  além dos  estudos  frankfurtianos,  outras  dimensões,  tais
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como a psicologia sócio-histórica, a psicossociologia crítica, as formas democráticas
de gestão (autogestão social e organizações coletivistas de trabalho), as análises so-
bre Estado, poder e classes sociais etc., área essa à qual denomino “economia políti-
ca do poder em estudos organizacionais”;

III. Critical management studies- que se baseia em estudos críticos em gestão na
perspectiva da gestão, cuja referência encontra-se nos estudos conduzidos principal-
mente por Alvesson, Deetz e Willmott;

IV. Análise crítica em estudos organizacionais - que se baseia em estudos segundo
novas  dimensões,  como o  pós-estruturalismo de  Foucault,  o  pós-modernismo de
Lyotard, as análises institucionais de Lourau e Lapassade, o simbolismo de Bourdi-
eu, o imaginário de Castoriadis e a teoria da complexidade de Morin, entre outros.
São análises críticas não marxistas e não frankfurtianas que estudam as organiza-
ções, do ponto de vista das relações de poder. 

A Teoria Crítica teve ênfase a partir dos estudos de Marx, que deixou o seu legado a

partir de dois princípios, o primeiro diz respeito à orientação para a emancipação, que inclui a

ideia de uma sociedade livre e igualitária; o segundo trata do comportamento crítico em rela-

ção ao conhecimento produzido em meio à sociedade capitalista (SILVA, 2013).

O princípio da teoria crítica vem com uma possibilidade de emancipação juntamente

com  as  relações  sociais,  sendo  também  evidenciadas  nos  estudos  sobre  a  teoria  do

reconhecimento que englobam dois sentidos, de um lado, no limite entre sociologia e teoria

social,  e  de  outro,  no  limite  de  um mundo  vivenciado  por  crises  econômicas,  culturais,

políticas e sociais (SILVA, 2013; BENDASSOLLI, 2012; SILVA, 2014).

Em 1924 foi fundado o Instituto para Pesquisa Social, com o intuito de concentrar

estudiosos de várias ciências que simpatizam a orientação teórica marxista, ou seja, a teoria

crítica. Essa postura teórica faz parte de tudo o que pretende continuar a obra de Karl Marx,

exigindo  atenção  às  transformações  sociais,  econômicas  e  políticas  juntamente  com  as

transformações do momento presente, consistindo em seu interesse condições emancipatórias

socialmente existentes (FUHRMANN, 2013; MELO, 2011).

A  Teoria  Crítica  vem  com  o  objetivo  de  tornar  possível  a  formulação  de  uma

perspectiva a partir da qual a emancipação seja considerada e analisada de um modo crítico. É

possível  realizar  a  caracterização desta  apresentação teórica  com base  em dois  princípios

descritos por Nobre (2004) apud Melo (2011), a primeira diz respeito à orientação para a
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emancipação,  explicando que o  teórico  deve estar  ligado ao  objeto  de  estudo,  ou seja,  a

sociedade,  buscando  considerar  o  contexto  da  realidade  e  o  lugar  em que  está  inserida,

considerando também o momento histórico que a teoria crítica pretende desvendar. O segundo

princípio demonstra o comportamento crítico implicando as condições sociais capitalistas de

um grupo ou indivíduo com vistas ao comportamento que esta realidade pretende assumir.

Esta análise teórica vem com a possibilidade de demonstrar questões reais de justiça

e igualdade, e se esta possibilidade não for visível na realidade existente, “a teoria ainda assim

pode  diagnosticar  criticamente  os  obstáculos  presentes  à  emancipação  e  suas  respectivas

patologias” (NOBRE, 2002 apud MELO, 2011, p. 252). 

A  teoria  crítica  proporciona  várias  vertentes  de  pesquisa,  uma  delas  é  o

reconhecimento,  que  inclui  vários  autores,  alguns  já  citados,  mas  pode-se  iniciar  esta

percepção  teórica  com o filósofo  alemão  Georg  Wilhelm Friedrich  Hegel,  que  teve  seus

estudos influenciados pela  psicologia social de Mead. Dessa forma, foi possível adquirir na

luta por reconhecimento de Hegel uma visão materialista, bem como equivalentes teóricos

para a distinção de etapas sociais referentes ao reconhecimento. A psicologia social de Mead

fez parte de uma condução das teorias sociais de teor normativo de Hegel, com o objetivo de

evidenciar  os  processos  de  mudanças  sociais  inscritas  nas  relações  de  reconhecimento

recíproco (HONNETH, 2009).

Diante  das  descrições  de  Honneth  (2009),  observa-se  que  Mead  trabalha  com a

distinção de  três  teorias  do  reconhecimento  recíproco.  Hegel  também pesquisa  essas  três

dimensões a tratar: “da dedicação emotiva, como a conhecemos das relações amorosas e das

amizades,  são  diferenciados  o  reconhecimento  jurídico  e  o  assentimento  solidário  como

modos  separados  de  reconhecimento”  (HONNETH,  2009,  p.157).  Honneth  cita  que  a

diferença  é  que  em Hegel,  são  dispostos  conceitos  de  pessoas  no  sentido  da  autonomia

aumentar em cada etapa de respeito recíproco, definindo em sua filosofia política a família, a

sociedade civil e o Estado.

A abordagem do reconhecimento permite estudos para a emancipação crítica a partir

da abertura da matriz marxista,  bem como, o idealismo hegeliano para propor a teoria da

justiça privilegiando a autorrealização do indivíduo (MENDONÇA, 2012). Na filosofia de
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Hegel  destaca-se  conceitos  de  liberdade  e  livre  vontade,  definindo  desse  modo,  a

racionalidade  do  direito  humano.  O  direito  são  as  intenções  sociais  necessárias  para  a

concretização de um sujeito livre e que expõe as suas vontades (SAFATLE, 2012).

Nos estudos de Ramos (2010), enfatiza-se que Hegel considera a possibilidade de

uma liberdade com o intuito de conciliar  as duas faces da liberdade,  sendo possível  pela

dinâmica do reconhecimento. Portanto, dessa maneira o indivíduo pode se tornar autônomo,

reconhecendo  na  liberdade  do  outro,  a  sua  liberdade,  resultando  em um reconhecimento

recíproco e em sujeitos livres para suas escolhas e cooperação no meio social.

Para tanto, uma consciência não será tratada como tal, se não for reconhecida pelo

outro. Esse reconhecimento trata-se das relações de afeto vivenciadas na família por meio da

experiência do “sentimento indiferenciado” do amor; trata-se das relações jurídico-contratuais

quando a consciência se manifesta na experiência com a honra e propriedade; e na eticidade,

quando se dá o movimento de singularização da consciência na estrutura relacional mediada

pela  sociedade  civil  e  pelo  Estado  (HEGEL,  1806/1992;  MAZA,  2009,  2010  apud

BENDASSOLLI, 2012).

Dessa forma, a teoria do reconhecimento se fundamenta nas pesquisas de identidade

e reconhecimento social  com uma abordagem intersubjetiva de Hegel,  Mead e Habermas

(FUHRMANN, 2013;  SILVA,  2014).  Autores  como Axel  Honneth,  Nancy Fraser  e  José

Henrique de Faria criaram relações com esta linha de pensamento e desenvolveram pesquisas

relevantes para o estudo do reconhecimento no mundo atual.

Os estudos de Hegel trazem três formas de reconhecimento, sendo o amor, a justiça e

a solidariedade, com o objetivo de transformar a sociedade em suas dimensões ligadas ao

sistema econômico, político e cultural. Na teoria de Honneth evidencia-se um único código

moral  de  igualdade  com o  objetivo  de  atingir  a  sociedade  capitalista  para  que  ocorra  o

reconhecimento  entre  grupos,  evidenciando  estes  estudos  em  sua  obra,  “Luta por

Reconhecimento”,  aprofundando  os  estudos  sobre  as  três  esferas  denominadas  como

autoconfiança, autorrespeito e autoestima (SILVA, 2014; SOUZA, 2012).
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Em conjunto com Fraser, ambos focam em uma teoria crítica da sociedade capitalista

capaz de transformar o meio considerando a totalidade do mundo em que se vive.  Fraser

mantêm distanciamento em relação à Habermas quando questiona a ausência de gênero na

teoria do autor, seja no que diz respeito à questões políticas normativas no momento em que

propõe uma releitura crítica sobre necessidades e quando o mesmo propõe um modelo de

participação referente à teoria da justiça, propondo categorias de reconhecimento envolvendo

a redistribuição e a representação política (SILVA, 2014). 

Por fim, a última linha de pesquisa tratada diz respeito a José Henrique de Faria, que

desenvolve seu entendimento teórico na área dos estudos organizacionais em uma concepção

do reconhecimento quadridimensional e especialmente da esfera emocional do indivíduo, de

forma a contribuir para o entendimento do controle e autogestão social.  Dessa forma, este

estudo é centralizado na teoria crítica da luta por reconhecimento, tendo como foco os estudos

sociais e organizacionais, exemplificados no decorrer das sessões da pesquisa.

Portanto, a teoria crítica vem para expressar “um interessante explicito pela abolição

da injustiça social, um compromisso com a integridade do indivíduo e com a liberdade além

dos parâmetros existentes” (BRONNER, 1997, p. 11), trazendo a possibilidade para o meio

social, com intenção de preservar a realidade, sem deixar de propor ideias e soluções para

uma sociedade na qual todos devem ter direitos iguais, independente da classe social.

5.3.2. Luta por Reconhecimento de Axel Honneth

Axel  Honneth  foi  o  estudioso  mais  influente  na  terceira  geração  da  Escola  de

Frankfurt.  Sociólogo  e  Filósofo  que  estuda  temas  relacionados  aos  problemas  da  atual

sociedade capitalista, como o Reconhecimento Intersubjetivo e Social,  fundamental para o

entendimento  das  relações  e  ações  sociais  conflituosas  existentes  na  sociedade

(FUHRMANN, 2013).

Os estudos referentes à luta por reconhecimento tiveram origem por meio do filósofo

Georg Wilhelm Friedrich  Hegel em suas pesquisas realizadas em Jena entre 1801 e 1806

(KOJEVE, 2002 apud FARIA 2011).  Estes estudos possibilitaram o desenvolvimento das

ideias para explicar os conflitos sociais existentes, e o filósofo alemão Axel Honneh, vincula-
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do à teoria crítica, foi o pesquisador que mais se aproximou das ideias de Hegel sobre o reco-

nhecimento, discutindo as formas de sofrimento e angústias sociais a partir da categoria de ne-

gação do reconhecimento e do desrespeito para com o ser humano. O filósofo alemão inicia a

sua pesquisa a partir da formação do espírito, sendo esta, a fase inicial para a formação do in-

divíduo e para a fundamentação do reconhecimento que um ser humano espera receber por

meio da formação da sua identidade  (SOUZA, 2012;  CAMARGO, 2010; BENDASSOLLI,

2012).

Essa  fase da teoria  vem como uma renovação da teoria  crítica,  tratando de  uma

abordagem  que  também  dá  continuidade  às  ideias  de  Horkheimer  na  década  de  1930,

proporcionando estudos que descrevem um contexto histórico marcado por transformações

capitalistas  (MENDONÇA, 2012; CAMARGO, 2010).  Essa linha de pensamento descreve

que as teorias sociais não podem se limitar a estudar a realidade dos povos, mas devem rever

as condições existentes e a origem de problemas para que se possa construir um mundo menos

opressivo. 

A crítica de Honneth  referente à  Teoria  Crítica  é  o  início do modelo teórico  do

reconhecimento, iniciando estes estudos a partir de Habermas e Horkhimer, representados por

meio da comprovação de que a identidade coletiva faz parte do processo de socialização em

meio a um grupo. Honneth entende essa relação como um componente efetivo indispensável

para a vida social, não se limitando a levar esta ideia como se fosse a única lógica existente,

tendo por  finalidade  de  mostrar  que o  reconhecimento  é  capaz  de  proporcionar  a  justiça

social.  Desse modo, cada pessoa atribui valores individuais e são merecedores de direitos

igualitários, de forma a corresponder às três formas de reconhecimento proposta por Hegel, a

do amor, respeito jurídico e estima social (SOUZA, 2012; BENDASSOLLI, 2012).

Estas esferas de reconhecimento correspondem à autorrelações sociais, representando

sentimentos de autoconfiança, autorrespeito e autoestima, que dão origem às três esferas do

reconhecimento  acima  citadas,  de  modo  que  o  reconhecimento  do  amor  corresponde  ao

desenvolvimento psíquico da personalidade; o reconhecimento jurídico remete à solidariedade

e participação comunitária cultural, bem como a estima social como forma de participação do

indivíduo em uma vida comunitária igualitária (SOUZA, 2012). 
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Para a compreensão de uma sociedade igualitária e das injustiças sociais que ocorrem

em meio a um grupo, é necessário descrever como acontecem as situações de humilhação

entre os indivíduos. Dessa forma, estas injustiças acontecem a partir de uma experiência que

não  pode  ser  considerada  cognitiva;  estas  experiências  são  as  de  não  reconhecimento,

impostas  pelas  relações  entre  os  sujeitos  a  partir  do  amor  e  amizade.  Na  dimensão  das

relações jurídicas, tal reconhecimento depende da preocupação por parte dos indivíduos para

com os fatos de não reconhecimento, fazendo parte desde ciclo, as dimensões jurídicas do

direito. Por fim, na dimensão da comunidade o que se propõe é a solidariedade entre os povos

(CAMARGO, 2010).

Estes  estudos  apresentam  a  preocupação  da  justiça  em  relação  à  personalidade

individual que tem origem no meio social e junto com este aspecto, o desrespeito com as

diferenças  do  outro.   Essas  relações  são  entendidas  como  sentimentos  que  surgem  das

autorrelações, e que são responsáveis pelas expectativas normativas e sentimentos negativos

(desrespeito social) e positivos. As formas de desrespeito se dão quando estas relações sociais

de reconhecimento são violadas a partir da privação de direitos, exclusão e ofensas. Dessa

forma,  Honneth  vem  com  novos  estudos  referentes  às  dimensões  do  reconhecimento

(SOUZA, 2012; CAMARGO, 2010).

A ausência desse reconhecimento não foi respondida por Hegel e outros autores da

mesma linha de pesquisa, assim, Honneth foi em busca da resposta para estas questões. Diante

do exposto, a forma da falta de reconhecimento do amor representa os maus tratos e violações

que ameaçam a integridade humana; a segunda forma diz respeito à exclusão dos direitos e

acesso à justiça, atingindo a integridade social como membro de uma comunidade político-

jurídica;  e  a  terceira  forma se  dá  por  meio  de  ofensas  e  ausência  de  estima  social,  não

desfrutando  dos  valores  sociais  no  seu  meio  cultural  comunitário  (FUHRMANN,  2013;

MELO, 2014).

O tipo de luta social que Honneth propõe é uma força moral, de modo a proporcionar

novos  impulsos  ao  desenvolvimento  social.  Dessa  forma,  a  reconstrução  dessa  lógica  se

articula por meio da formação da identidade em um ambiente que proporcione relações de

reconhecimento,  apresentadas  as  estruturas  em  três  dimensões  interligadas,  como
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demonstradas  no  quadro  01,  sobre  as  estruturas  das  relações  sociais  de  reconhecimento

(HONNETH, 2009).

QUADRO 01: ESTRUTURA DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE RECONHECIMENTO

Modos de
Reconhecimento

Dedicação emotiva Respeito cognitivo Estima social

Dimensões da
personalidade

Natureza carencial e
afetiva

Imputabilidade
moral

Capacidades e
propriedades

Formas de
reconhecimento

Relações primárias
(amor, amizade)

Relações jurídicas
(direitos)

Comunidade de valores
(solidariedade)

Potencial evolutivo -----------
Generalização,
materialização

Individualização,
igualização

Autorrelação prática Autoconfiança Autorrespeito Autoestima

Formas de respeito
Maus-tratos e

violação
Privação de direitos

e exclusão
Degradação e ofensa

Componentes
ameaçados da
personalidade

Integridade física Integridade social “Honra”, dignidade

FONTE: HONNETH, 2009, p. 211.

A esfera emotiva permite ao indivíduo adquirir confiança em si mesmo, bem como

autorrealização; na esfera da estima social, demonstra-se o respeito solidário entre os sujeitos

sociais; e na terceira dimensão, a jurídico-moral, o sujeito é reconhecido como autônomo,

desenvolvendo uma relação de autorrespeito. As duas últimas dimensões se destacam para

Hooneht (2009), pois demonstram que são as duas dimensões mais prováveis em adquirir

ganhos em torno das lutas e conflitos sociais. A primeira dimensão, a emotiva, não se destaca

como uma extensão moral que venha a modificar as questões sociais. 

A  falta  de  reconhecimento,  exclusão  e  minimização  das  condições  de  vida  do

indivíduo, trazem consequências de relação com a sociedade e desenvolvimento da identidade
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pessoal.  Ventura  (2011)  descreve  que  na  teoria  social  de  Honneth  (2003),  os  indivíduos

carregam expectativas  de reivindicações  com o objetivo  de garantir  a  autorrealização e a

valorização de sua identidade. 

5.3.3. O Desenvolvimento da Teoria do Reconhecimento na Concepção de Nancy Fraser

A discussão  sobre  o  reconhecimento  nos  estudos  de  Fraser  é  descrita  como um

debate sobre ajustar o reconhecimento e distribuição material. Dessa forma, a filósofa norte-

americana desenvolve seus estudos na temática sobre as lutas sociais, e desde o ano de 1995

vem trabalhando  com uma  filosofia  da  teoria  crítica  contestando  os  estudos  teóricos  de

conceitos descritos em grandes obras como as de Taylor e Honneth (SILVA, 2013). 

Fraser foi a primeira autora desta linha de estudos a questionar a forma de aplicação

do conceito de reconhecimento, pois segundo ela, o reconhecimento poderia abranger alguns

elementos de justiça distributiva e políticas dedicadas a problemas de representação. Dessa

forma, Fraser começa a trabalhar com uma teoria crítica do reconhecimento a partir de uma

política cultural que é combinada com a política social da igualdade, diferente de Honneth,

que  entende  o  reconhecimento  como  uma  categoria  moral  e  a  distribuição  como  uma

categoria derivada (MELO, 2014; LUCAS; OBERTO, 2010).

Portanto,  Fraser  e  Honneth  concordam em um ponto  comum,  que o  objetivo  da

justiça social é a criação de relações sociais, de modo em que o indivíduo possa desfrutar o

estilo  de  vida  que  melhor  o  agrada.  Em contraponto,  Fraser  considera  que  as  lutas  por

reconhecimento não promovem a interação entre  as diferenças entre culturas,  mas podem

auxiliar  as  lutas  por  redistribuição.  Para  Honneth,  a  questão  de  redistribuição  e

reconhecimento é justificável a partir da relação entre os dois pontos, focando na justiça social

(LUCAS; OBERTO, 2010).  Os dois  autores  trabalham os  mesmos  elementos  da luta  por

reconhecimento, mas Fraser expõe a ideia de complementação do conceito de reconhecimento

com o de redistribuição.

Honneth segue a mesma linha de Taylor  quando coloca  o reconhecimento  como

autorrealização. Quando se fala em justiça a partir da teoria do reconhecimento, visualizam-se

dois cenários, um deles se projeta na época fordista com as lutas pela igualdade e distribuição
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de bens materiais, a outra face se projeta com a luta pelo reconhecimento. Portanto, Honneth

volta seus estudos para a teoria do reconhecimento, e Fraser para uma teoria da participação,

de modo em que ambos lutam por uma sociedade igualitária, justa e participativa (LUCAS;

OBERTO, 2010).

Para  Honneth  a  redistribuição  é  considerada  como  decorrência  da  luta  por

reconhecimento,  e  que  estes  não  devem  ser  considerados  dois  fatores.  Assim,  o

reconhecimento  decorre  do entendimento  das  partes,  atribuindo ao outro  a  capacidade de

desenvolvimento e igualdade perante a sociedade e a lei (LUCAS E OBERTO, 2010).

Quando  um  grupo  tem  a  liberdade  de  expor  suas  particularidades,  a  pessoa

individualizada  passa  a  ser  reconhecida  pela  sociedade  a  partir  das  suas  contribuições  à

coletividade.  Para Honneth, essas atribuições valorizam a autenticidade da pessoa, sempre

considerando a consciência da diferença, mas não da desigualdade. O desrespeito para com a

cultura  e  a  identidade  do  indivíduo  são  exemplos  de  que  os  mesmos  não  precisam  de

redistribuição, visto que a injustiça pode ser solucionada com o reconhecimento e o respeito

para com o próximo (LUCAS; OBERTO, 2010).

5.3.3.1. As categorias de reconhecimento por Fraser: redistribuição e representação política

Como exposto a partir de pesquisas de autores citados no decorrer do estudo, existem

várias percepções e conceitos que permeiam a teoria crítica do reconhecimento despertando

interesse  de  aplicação  em várias  áreas  de  estudos  empíricos  e  teóricos.  Esta  temática  é

inserida  no  meio  social  a  partir  de  esferas  que  fazem  parte  da  realidade  de  diferentes

comunidades, portanto, abaixo serão trabalhadas percepções de reconhecimento em Fraser,

com o objetivo de aprofundar os estudos para melhor aplicação desta pesquisa. 

Partindo da concepção de se promover o reconhecimento, Lucas e Oberto (2010),

descrevem que na sociedade contemporânea as pessoas estão em transição social, de uma fase

fordista  do  capitalismo  em  decorrência  da  produção  industrial  em  massa  e  trabalhos

assalariados, para uma fase pós-fordista focada em estratégias de mercado. Esse fato se dá

pela  decadência  dos  sindicatos  e  ampliação da participação das  mulheres  no mercado de
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trabalho,  bem  como  a  passagem  de  uma  sociedade  industrial  para  uma  focada  no

conhecimento da tecnologia de informação.

Os autores acima citados relatam ainda que a partir disso, a luta política de classes

começa a enfraquecer e o ressurgimento da política de estatuto ganha força, dedicando-se ao

reconhecimento e não mais à redistribuição. Dessa forma Fraser, inicia os estudos de forma

em que o reconhecimento passa a representar a contestação política e uma nova forma de

justiça social por meio da representação de identidade e redistribuição.

Partindo para pesquisas demonstradas nos estudos de Lousão (2010) são descritas as

necessidades de estudar um modelo democrático de políticas públicas e a racionalidade para

uma participação democrática. Nancy Fraser parte do princípio da insuficiência dos termos do

debate sobre cidadania, justiça e democracia na segunda metade do século XX. Para Fraser, os

problemas de desigualdade são problemas de identidade individual, bem como, de injustiças

socioeconômicas causadas por teorias que denunciam a igualdade, a dominação cultural e a

falta  de  reconhecimento,  que  também  são  causados  pela  ausência  de  comunicação  e

participação na formação de valores. 

Dessa forma, Fraser propõe um modelo de justiça a partir do  status de cooperação

social, com o objetivo do indivíduo e do grupo possuir pleno direito na interação social, apto a

participar ao mesmo nível dos demais abordando o problema da justiça e da participação

democrática sob o ângulo da distribuição e do reconhecimento. A partir de então, Fraser passa

a tratar a luta por reconhecimento juntamente com a igualdade de status, ou seja, a luta por

redistribuição  e  reconhecimento,  o  primeiro  pela  igualdade  material  e  o  segundo  pela

igualdade de status entre grupos sociais (LOUSAO, 2010; SILVA, 2013).

Nessas duas concepções, partindo do princípio da distribuição, a injustiça nasce na

forma de desigualdade econômica de classe e na exploração do trabalho. Para estes grupos, a

solução  referente  à  injustiça  é  a  redistribuição,  e  não  somente  o  reconhecimento,  pois  o

indivíduo não quer ser reconhecido por ser “diferente”, busca uma reestruturação na economia

de modo a não ser considerado um grupo distinto. O modelo de estudo de Fraser privilegia a

política em torno destas necessidades, sejam estas sobre políticas públicas, conflitos sociais,
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redistribuição, reconhecimento e tudo o que envolve a sua participação igualitária no meio

social (LUCAS; OBERTO, 2010; SILVA, 2013).

A proposta  de  Fraser  está  voltada  para  um olhar  sobre  necessidade,  de  modo  a

compreender como esta é construída por diversos agentes como as comunidades e instituições

responsáveis  pelas  políticas  de  necessidades,  bem como,  analisar  como o  poder  entre  os

agentes envolvidos é tratado neste contexto de forma a interpretar os significados do respeito

e justiça para com os indivíduos sociais.

5.3.3.2. O reconhecimento e a participação paritária

Na  teoria  crítica  do  reconhecimento  em  Fraser,  é  abordado  tema  de  justiça  na

realidade da atual sociedade, considerando fatores sociais e políticos que permeiam a justiça

normal e anormal, ou seja, fatores que abrangem as dimensões de um sistema igualitário, justo

e  as  falhas  existentes  no  sistema.  Portanto,  vem  com  o  objetivo  de  aproximar  o

reconhecimento  dos  laços  afetivos  e  sociais  entre  grupos  e  indivíduos,  destacando  a

reformulação  de  comportamentos  para  o  desenvolvimento  humano  e  comunitário  dos

envolvidos.

Como tratado anteriormente, Fraser estuda a luta por reconhecimento como luta pela

igualdade de  status e participação democrática,  ou seja, privilegia em uma perspectiva de

distribuição e reconhecimento. Esse ponto se torna relevante e inclui como centro normativo

da teoria, a paridade participativa. Isso “significa que a perspectiva nuclear tanto das lutas por

redistribuição  como  por  reconhecimento  é  de  que  todos  os  grupos  da  sociedade  devam

participar  da  interação  social  como  parceiros,  sem  subordinação  por  classe  ou  status”

(SILVA, 2013, p. 24).

Existem algumas limitações que são classificadas como desrespeito ao indivíduo, po-

dendo ser fatores relacionados à sociedade capitalista e individualismo. Dessa forma, a teoria

do reconhecimento não pode alterar a situação por si só, ela deve trabalhar em conjunto com a

teoria da distribuição, analisando os fatores como um todo, desde as origens de cada comuni-

dade e formação do indivíduo.
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Esta compreensão bidimensional é de extrema importância para a mudança do qua-

dro de injustiças para com os grupos e indivíduos, mas segundo Fraser (2008) estas ações ain-

da estão limitadas e não atendem totalmente aos problemas sociais enfrentados. Dessa forma,

ela propõe uma terceira dimensão da justiça, sendo este o fator político, referindo-se a uma ju-

risdição do Estado. Esta esfera diz respeito ao cenário em que ocorrem as lutas por reconheci-

mento e redistribuição, estabelecendo quem é ou não considerado como membro social de de-

terminado grupo, e quem receberá o direito à distribuição e reconhecimento.

Portanto, a teoria é centrada em uma única norma da participação paritária, mas ao

mesmo tempo tridimensional, pois são consideradas as três esferas propostas por Fraser, sen-

do a redistribuição (dimensão econômica), o reconhecimento (dimensão cultural) e por meio

da representação (dimensão política). A terceira dimensão vem como a justiça de representa-

ção de assuntos políticos sociais definindo a inclusão ou a exclusão de comunidades para a to-

mada de decisão, e também, as questões de luta por justiça e reivindicações por seus direitos.

Quando ocorre falha na representação, ocorrem injustiças e negação ao direito de participação

em paridade (SILVA, 2013; FRASER, 2008).

A justiça requer acordos sociais que permitam todos os indivíduos a participar como

iguais na vida social, e “superar a injustiça significa eliminar os obstáculos institucionalizados

que impendem a alguns participar em igualdade com outros, como parceiros em pleno direito

na interação social” (FRASER, 2008, p 39, tradução nossa). Nessa concepção, o estudo do re-

conhecimento é tratado como um processo analítico, mas também como um aspecto normati-

vo, pois aponta críticas para melhor desenvolver os conceitos e perspectivas de melhorias de

convivência social, como exemplificado por Fraser:

“[...] o reconhecimento é visto como questão identitária por muitos que o reivindi-
cam, mas demonstra os problemas dessa concepção e formula um novo conceito a
ser apropriado. A criticidade de seus conceitos reside precisamente nisso: eles não
afirmam a realidade, mas traduzem as perspectivas de negação das injustiças real-
mente  existentes;  perspectivas  estas  expressadas  politicamente  nas  lutas  sociais.
(SILVA, 2013, p 24).

Pode-se constatar que os grupos sociais vivem em um mundo no qual são atribuídas

mais importância a questões materiais e de posição social,  desconsiderando a participação

igualitária  e  o  reconhecimento  do  indivíduo,  bem  como,  as  suas  origens  culturais.  A

percepção de igualdade e justiça em termos de participação representa para Fraser (2007),
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uma nova  concepção de  aceitação  de  participação ao  mesmo nível  de  outros  indivíduos,

independente de sua posição social. 

Assim sendo, a participação igualitária não pertence a uma única dimensão da repre-

sentação, ela deve incluir as três dimensões da dominação, o não entendimento dessas rela-

ções pode impedir que algumas pessoas façam parte de um meio social igualitário, tais obstá-

culos se apresentam de três formas distintas, como apresentadas por Fraser (2011, 2007):

I. Injustiça distributiva ou má distribuição: restrição da participação de indivíduos em

estruturas  econômicas  que  rejeitam  os  meios  necessários  para  a  interação  social

igualitária;

II. Desigualdade de status ou mal reconhecimento: impedimento de interação igualitária

em meio a um grupo de pessoas e seus níveis hierárquicos institucionais e de valores

culturais;

III. Injustiça política ou má-representação: estabelecimento de regras que negam o direito

da igualdade em práticas públicas, debates e tomadas de decisão democráticas.

Em uma concepção geral, estes obstáculos se referem ao impedimento das pessoas

participarem plenamente dos recursos econômicos que são negados, ocasionando a falta de in-

teração com os demais, assim, sofrem injustiças referentes à má distribuição, bem como, a

existência de hierarquias institucionais de valores culturais, que negam ao indivíduo uma po-

sição em meio ao grupo, ou seja, sofrem desigualdade de  status ou reconhecimento (FRA-

SER, 2008). 

Assim sendo,  a  ausência de igualdade,  reconhecimento  e  representação violam o

princípio de paridade participativa, pois os indivíduos são impedidos de atuar em seus desejos

e interações sociais. As três esferas são indispensáveis para realizar mudanças significativas

de justiça em tempos anormais, pois “o discurso da justiça é normal enquanto a dissidência e

desobediência pública em relação às suas pressuposições constituintes estiverem sob contro-

le” (FRASER, 2007, p. 740), do contrário, a sociedade requer modos de convivência em gru-

po que possibilite a participação igualitária na vida social.
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5.3.3.3. A participação paritária e suas três dimensões de justiça: uma breve descrição

Fraser (2008) expõe algumas maneiras de pensar a justiça em tempos anormais a par-

tir da paridade participativa em três dimensões, sempre ressaltando a igualdade com os de-

mais indivíduos e grupos sociais, de modo a adquirir interação justa e saudável.  A primeira

dimensão tratada por Fraser (2007, 2008, 2011) nesse aspecto se trata do termo o que,(elqué),

sendo esta uma interpretação que submete reivindicações no que diz respeito ao reconheci-

mento, redistribuição e representação política. Essa dimensão envolve os elementos que se se-

guem: “Que tipo de enfoque pode dar validade à impugnação da redução da distribuição e ao

mesmo tempo classificar as possibilidades de resolver as disputas que implicam ideias rivais

sobre o objetivo da justiça?” (FRASER, 2008, p 113 e 114, tradução nossa). A autora apre-

senta três possibilidades: 

I. Dimensão Econômica/ Redistribuição: a injustiça é associada à desigualdade e má dis-

tribuição;

II. Hierarquia de  Status/ Reconhecimento  (reconocimiento fallido): associada a justiças

da dimensão cultural e hierarquia de status;

III. Participação Política/Representação (representación fallida): luta por democratização.

Cada uma destas esferas representa um modo de injustiça em tempos anormais, visto

que os indivíduos têm o dever de transformar suas ações em dimensões de igualdade, pois ne-

nhum indivíduo ou grupo possui o direito de impedir a livre escolha e participação igualitária

em uma interação social.

A segunda perspectiva da justiça anormal citado por Fraser (2007, 2008) abrange

também o indivíduo/grupo (quem) determinante de ações sociais, que tem uma visão de luta

contra injustiças aos subordinados, partindo para as seguintes perguntas (2008, p 120 tradu-

ção nossa): “Que tipo de teorização pode dar validade à rejeição do quadro westfaliano e es-

clarecer ambas disputas e compreender visões conflitantes sobre quem tem?”. Dessa forma,

para aplicar o princípio de participação paritária, deve-se questionar a ordem sobre distribui-

ção, reconhecimento e representação, captando a perspectiva de quem (quién), como (cómo)
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se trabalha a justiça, envolvendo a seguinte pergunta: “Como podemos causar a reflexibilida-

de gerada na justiça anormal?”. 

Diante do exposto, Fraser (2008) vem com a resposta de que a estratégia aponta uma

concepção que diz respeito à dimensão política e à representação, sendo injustiças que podem

surgir em uma comunidade negando o direito de participação. Juntamente com estas explica-

ções, surge a pergunta: “Qual poderia ser o princípio determinante da evolução de marcos”

(FRASER, 2008, p. 124, tradução nossa). Nancy descreve que existem três principais dispo-

sições acerca deste tema, o primeiro envolve a questão do “princípio da condição de mem-

bros”, e propõe resolver as discussões sobre quem engloba os critérios de adesão política; o

segundo faz parte do “princípio do humanismo”, buscando resolver disputas que remetem ao

ser humano; por fim, trata-se do “princípio de todos os afetados”, propondo resolver as ques-

tões de justiça sobre os envolvidos nas disputas sociais de interdependência. 

O terceiro e último ponto tratado vem para apresentar como (cómo), é o diálogo que

envolve  instituições  que  representam as  reivindicações  e  tomadas  de  decisão  (FRASER,

2008), com o objetivo de entender tanto o aspecto positivo, quando o negativo da justiça anor-

mal com a seguinte questão: “Que tipo de teorização pode validar um debate mais amplo, en-

quanto,  ao  mesmo  tempo  esclarece  disputas  em que  há  um entendimento  comum sobre

“como” a justiça” (FRASER, 2008, p 130, tradução nossa). A autora explica que a resposta

para esta pergunta é uma teorização que inclua a questão dialógica e institucional, abrangendo

dois enfoques para os tempos anormais. 

O primeiro diz respeito à suspensão dos direitos da elite e do Estado em determinar

as regras e a gramática da justiça, bem como, o direito dos movimentos sociais em obter no-

vos procedimentos não-hegemônicos e tratar o ajuste da justiça em tempos anormais. O se-

gundo ponto vem debatendo os tempos anormais na linha da chamada “precisão cientificista”

a partir do “princípio de todos os afetados”, descrevendo que a justiça deveria ser determinada

a partir da ciência social normal, pois seriam indicados quem são os afetados e o que, conside-

rando as formas de injustiças.

A participação paritária não se limita somente às instituições políticas, mas ela deve

fazer parte da vida social, de modo que a justiça exija uma participação justa referente à inte-
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rações sociais, ou seja, deve estar presente no mercado de trabalho, nas relações afetivas, nas

esferas públicas, organizações religiosas e na diversidade humana (FRASER, 2011). Nesse

caso, o foco desta pesquisa será em relação às esferas públicas, focando as relações que envol-

vem os programas de políticas públicas sob a perspectiva da Teoria do Reconhecimento de

Nancy Fraser em suas três dimensões e na de Faria quanto a quarta dimensão. 

5.3.4. Economia Política do Poder: formas de controle e reconhecimento organizacional.

A Economia Política do Poder “não é apenas uma teoria crítica da sociedade contem-

porânea, mas igualmente uma teoria engajada na luta pela emancipação dos sujeitos do traba-

lho e por uma sociedade voltada à autogestão social” (FARIA, 2011, p 9). Nessa percepção do

reconhecimento e relações de poder, destaca-se José Henrique de Faria, pesquisador da área

de economia política do poder em estudos organizacionais por meio da teoria crítica.

As organizações sociais funcionam como instâncias de mediação no que diz respeito

às relações de poder, de modo a objetivar o controle para poder produzir e verificar os meca-

nismos sociais existentes (ENRIQUEZ, 1974 apud FARIA, 2002). Estes mecanismos muitas

vezes estão ocultos em meio às relações sociais, de modo a controlar grupos para que estes se

tornem alienados a determinadas regras sociais, privando-os da verdade e do direito de parti-

cipação dos sujeitos. 

Os fatores de intervenção em organizações analisam o controle social existente em

um  grupo,  incluindo  a  realidade  vivenciada,  bem  como  a  formação  deste  contexto  e

características presentes em meio aos envolvidos, com o objetivo de estudar tudo o que tem

relação com o estado ou com instituições privadas e as formas de relações sociais existentes. 

Surgem, nas organizações,  aqueles que se apropriam dos poderes e utilizam uma

nova  forma  de  explorar  o  trabalho  a  partir  do  capital  humano,  de  modo  a  reforçar  as

desigualdades, pois o meio social visa ressaltar os que exploram, e os que são explorados,

sendo  que  quem  está  no  comando  do  poder  é  o  detentor  do  capital  produzido  pelo

subordinado que aceita as condições de trabalho impostas para garantir a sua sobrevivência e

os vínculos sociais (FARIA, 2002).
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Dessa  forma,  estas  relações  de  poder  fazem  parte  de  toda  uma  estrutura  de

convencimento, afetando o psicológico, a personalidade, cultura e vida social de quem está

em volta, e sempre existirá um setor que detém a ordem das ações de um determinado grupo,

sem existir a verdadeira cooperação e a liberdade de expressão para com os envolvidos nos

processos de trabalho.

Os  conceitos  abordados  no  decorrer  do  texto  têm a  intenção  de  promover  uma

reflexão sobre o reconhecimento emocional e a importância do desenvolvimento humano, não

 para fins de estratégias com vistas ao lucro organizacional, mas sim para o benefício do

indivíduo que está inserido na sociedade, de modo a dar importância ao ser, ao intelecto, a

cultura e aos valores humanos de cada indivíduo.

5.3.4.1. Análise Quadridimensional e a Esfera do Reconhecimento Emocional

No que diz respeito à organização social, existem duas perspectivas, uma é composta

por regulamentos por meio das organizações formais ou estáveis, e dirigidas por diferentes

sistemas de relações de poder e gestão, como os órgãos governamentais, empresas públicas e

privadas, entre outras, que fazem parte de um sistema cultural, simbólico e imaginário (ENRI-

QUEZ, 1997 apud FARIA, 2002).  A segunda organização social citada por Faria (2002, p. 8)

“são predominantemente estruturadas por códigos, símbolos, valores e crenças, os quais cir-

cunscrevem a garantia dos vínculos”, também chamadas de organizações de pertença basea-

das em relações de interação.

Estes fatores são resultantes de um contraditório manifesto que opera por trás da rea-

lidade  dos  indivíduos,  podendo  ser  observado  acontecimentos  do  mundo  contemporâneo

como a  falta  de  solidariedade,  respeito  e  práticas  de  convivência  sociais  justas  (FARIA,

2002). 

Em frente à organizações capitalistas, o trabalho acaba se tornando o único meio de

satisfazer as necessidades básicas dos sujeitos, dessa forma, o que resulta dessa prática é so-

mente a relação entre o produto e o trabalhador, ou seja, uma alienação social. De outra for-

ma, seria uma relação saudável se a cooperação fosse presente em todas as organizações e re-
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lações de trabalho, de forma a resgatar o princípio da emancipação e incluir o sujeito como

participante do processo a partir da sua essência, de sua existência material e social (FARIA,

1987 apud FARIA 2011).

Pode-se considerar que “os meios para abolir a alienação não existem senão no pró-

prio processo que os criou” (FARIA, 1987 apud FARIA 2011, p 01), pois a mudança deve

iniciar com a conscientização de que todos têm direito ao reconhecimento igualitário, sem a

existência da gestão hierarquizada. Para isso Faria (2011) introduz uma discussão sobre o re-

conhecimento  social,  redistribuição  material,  representação  política  paritária  e  realização

emocional.

Perante os conceitos e distinções das esferas do reconhecimento apresentadas, Faria

(2011) expõe que o ato de recusa do reconhecimento do amor por parte de Honneth, acaba re-

tirando o mesmo de um processo de transformação individual, sendo este o elemento emocio-

nal. Em Fraser, não se encontra uma esfera do reconhecimento que inclua a recompensa psi-

cológica afetiva entre grupos (PAGÈS, 1982 apud FARIA 2011).

Entretanto, há neste diagnóstico, a falta do “sujeito reconhecido ao outro, pelo outro

e para o outro”, bem como, para o “sujeito coletivo reconhecido por si, do ponto de vista on-

tológico, e para si, como um ser consciente” (FARIA, 2011, p.7). O mesmo autor complemen-

ta que esta ausência pode ser assimilada com a categoria de recompensa emocional ligadas à

representação e à distribuição, dessa forma, Faria (2011) propõe uma análise quadridimensio-

nal, incluindo mais uma esfera do reconhecimento às demais já citadas por Fraser, como se-

gue:

i. Redistribuição igualitária da riqueza material, a qual corresponde à dimensão eco-
nômica;

ii. Reconhecimento social, a qual corresponde a dimensão cultural; iii. Representa-
ção paritária nas esferas de decisão, à qual corresponde à dimensão jurídico-política;

iv. Realização emocional, á qual corresponde à dimensão psicossocial. 

De modo geral, não existe uma forma de os sujeitos não estarem envolvidos direta-

mente ou indiretamente no meio social, sendo inevitável a sua articulação em relação às qua-

tro dimensões tratadas anteriormente, ou seja, o indivíduo é inserido na sociedade desde o
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momento do seu nascimento e de alguma forma, no decorrer de sua trajetória social, estará en-

volvido em interações com organizações privadas ou públicas, necessitando este, ser reconhe-

cido democraticamente como ser integrante deste sistema.

Por se tratar de um grupo social que busca objetivos em comum, o reconhecimento

em todas as esferas citadas faz parte de um projeto comum, podendo este ser potencial ou efe-

tivo. O projeto social comum potencial se trata de uma construção de quem ainda não desen-

volveu totalmente as condições quanto à forma de atividade prática; já o projeto social co-

mum efetivo faz parte de um planejamento coletivo que trabalha por meio das esferas do reco-

nhecimento, de forma a materializar-se na forma de prática política (FARIA, 2011).

Deve-se ressaltar que as quatro dimensões citadas por Faria (2011, p. 10) estão volta-

das para o processo social do trabalho, mas não estão vinculadas ao desenvolvimento das

“unidades de produção e de distribuição de mercadorias, de circulação de capitais e de servi-

ços de apoio ao sistema de capital”.  Nesse sentido o que se pretende não é a melhoria da qua-

lidade de vida com vistas a partir da acumulação capitalista, mas sim, o reconhecimento de

comunidades que lutam em ser ouvidas pelos sistemas organizacionais. 

Nessa concepção, Faria (2011, p. 10) quer esclarecer, diante do que foi proposto por

Fraser (2003; 2008), que os sujeitos lutam em busca de um objetivo comum por meio das es-

feras do reconhecimento para atingir a igualdade da seguinte forma:

i. Lutam pelo reconhecimento social como forma de integração plena na sociedade
como sujeitos iguais;

ii. Lutam por uma redistribuição isonômica, igualitária e justa da riqueza material
enquanto resultado da produção de suas condições de existência;

iii. Lutam pela representação política nas esferas de decisão como forma de pertença
social e como procedimentos que estruturam os processos públicos de confrontação.

E por fim, como estabelecido por Faria (2011, p. 11), os sujeitos também lutam pela

realização emocional, sendo que esta esfera deve responder a três questões para descrever o

propósito desta linha de pensamento, como segue:

i. Qual o lugar dos movimentos dos trabalhadores socialmente incluídos ou excluí-
dos do e pelo sistema de capital na organização da sociedade?
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ii. Como tratar os movimentos sociais que desenvolvem uma ação coletivista de ges-
tão social do trabalho para promover suas condições objetivas e subjetivas de exis-
tência em oposição ao sistema de capital?

iii. Como se processam as lutas políticas no interior das organizações por processos
alternativos de gestão e de relações interpessoais que se baseiem em procedimentos
democráticos e que valorizem a condição humana, a justiça, a solidariedade e a não
discriminação?

A dimensão emocional também faz parte de um sentimento de pertença, de modo

que o sujeito sente a necessidade de ser reconhecido pelo outro, ou seja, pelo meio social em

que este está inserido, seja ele familiar, organizacional, cultural, político e tudo o que inclui a

relação do sujeito com os demais membros sociais. Esse reconhecimento gera a autogestão

social, de forma a envolver a possibilidade de o indivíduo fazer parte de um sistema coopera-

tivo, justo e democrático, pois todos obtêm o sentimento de pertença a um determinado meio

social que valorize o intelecto e o ser humano como indivíduo pensante e de valor para a con-

tribuição das escolhas sociais e organizacionais, de maneira a elevar as suas atribuições pesso-

ais.

Faria (2011) cita a partir das descrições de Zimerman (1999), que a realização emo-

cional é tratada como um sentimento de necessidade de reconhecimento, e abrange quatro si-

tuações, sendo a primeira (i) quando o indivíduo reconhece a si mesmo e se eleva ao atingir as

realizações projetadas; (ii) a segunda envolve o reconhecimento do outro enquanto sujeito au-

tônomo e distinto de si, incluindo a diversidade de valores e culturas sociais individuais; (iii)

na terceira situação o sujeito é reconhecido ao outro, de forma a expressar reconhecimento e

aprender com as experiências do outro, de forma a assumir as imperfeições individuais e obter

um olhar de humildade em relação às realizações dos sujeitos externos; (iv) por fim, chega-se

ao sentimento de ser reconhecido pelo outro como sujeito individual ou coletivo, de forma a

interagir com as relações de poder e vínculos internos e externos.

Para que o indivíduo sinta-se parte integral do meio social ele necessita do reconheci-

mento para elevar a sua autoestima, resultando em sua realização emocional confirmada pelo

outro, como descrito a seguir nas pesquisas de Faria (2011, p. 26):

Tendo o sujeito estabelecido vínculos afetivos, econômicos, ideológicos e sócio-cul-
turais com a organização também estabelece uma relação de pertença que não conse-
gue ser rompida devido ao medo de separação [...]. O sentimento do abandono que
acompanha o rompimento com a organização ou com o grupo social afeta a estrutura
narcísica essencial do sujeito, de maneira que não ser reconhecido como membro
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deste coletivo, não realizar-se emocionalmente com a realização coletiva, não falar e
não ser falado equivale a não existir.

Tendo em vista ações sociais democráticas em meio aos grupos e organizações soci-

ais, pode-se dizer de acordo com Faria (2011), que estas ações são concretizadas a partir do

momento em que o sistema organizacional atinge um vínculo social recíproco e de emancipa-

ção a partir do reconhecimento social, pela redistribuição igualitária da riqueza coletiva, pela

participação paritária e pela realização dos projetos que afetam emocionalmente os sujeitos. 

Considerando os estudos de Fraser e Faria sobre o reconhecimento e suas dimensões,

o estudo buscou compreender como se estabeleceu o reconhecimento do agricultor familiar

em sua interação a um programa de política pública de interesse alimentar, o Programa Nacio-

nal de Alimentação Escolar, em um município do interior do Paraná. 

6. METODOLOGIA

De acordo com o objetivo descrito para este estudo, a pesquisa buscou  analisar as

práticas dos programas de políticas públicas de aquisição de alimentos sob a perspectiva do

reconhecimento  econômico,  social,  político  e  emocional  dos  indivíduos  pertencentes  às

comunidades rurais do município de Rio Azul –PR.

A  metodologia  deve  dispor  de  um instrumental  coerente  e  elaborado,  capaz  de

encaminhar os impasses teóricos para os desafios da prática, pois é necessário um parâmetro
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para  que  se  possa  realizar  a  produção  do  conhecimento  (MINAYO;  FERREIRA,  2009).

Portanto, essa sessão explica não somente as técnicas de pesquisa, mas também as concepções

teóricas utilizadas de forma a dar sentido aos pensamentos sobre a realidade.

A forma de abordagem do problema foi realizada por meio de pesquisa qualitativa,

que “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos

valores e das atitudes” (MINAYO; FERREIRA, 2009 p. 21). Esse conjunto de fenômenos

humanos é percebido como parte dos fatos sociais, pois o ser humano se distingue não só por

agir, mas também por pensar sobre as atividades que realiza. 

Foi realizada uma pesquisa descritiva, interpretativa e analítica. A pesquisa descritiva

diz respeito às características da população de interesse, ou seja, o produtor rural em meio a

uma política pública de interesse alimentar. Segundo Gil (2010), o estudo descritivo envolve

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e observação sistemática,

sendo  utilizadas  informações  no  que  diz  respeito  às  atitudes,  crenças,  bem  como,  o

envolvimento do sujeito em projetos e o funcionamento de tal, como demonstrado no presente

estudo a partir do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

O processo de análise e interpretação ocorreu após a coleta de dados. Na análise o

objetivo  foi  organizar  os  dados  de  forma  a  possibilitar  o  fornecimento  de  respostas  ao

problema  proposto  para  a  investigação  (GIL,  2010).  Isso  possibilitou  a  realização  da

interpretação, procurando entender os significados que constitui a ação. Para alcançar uma

análise interpretativa, é necessária uma fundamentação teórica sólida diante do que a pesquisa

propõe (MINAYO; FERREIRA, 2009).

Conforme  exposto,  a  fundamentação  teórica  foi  desenvolvida  por  meio  de  uma

abordagem bibliográfica. Para Goldenberg (2007), a utilização deste método para as ciências

sociais vem associada a uma questão de singularidade do indivíduo para com o contexto e a

realidade em que o mesmo está  inserido.  Para tanto,  foi  realizada  uma busca  em artigos

acadêmicos científicos publicados entre os anos de 2010 e 2016, justificando a escolha deste

período com o objetivo de coletar o maior número de informações para a elaboração desta

pesquisa, e com temas que permeiam o reconhecimento do produtor rural perante as políticas

públicas  da  agricultura  e  o  reconhecimento  atribuído  a  estas  comunidades.  Esse  tipo  de
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metodologia de pesquisa teve por objetivo identificar  o que está sendo publicado sobre a

temática central,  e utilizar estes resultados para a  composição do referencial  bibliográfico

desta pesquisa.

Foram realizadas buscas de produções científicas nos principais periódicos a partir da

base de dados como a SCIELO, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal  de Nível  Superior  -  CAPES,  bem como,  revistas  eletrônicas

dentro do campo das ciências administrativas como Revista de Administração de Empresas -

RAE, Revista de Administração Pública - RAP, Revista de Administração Contemporânea -

RAC, Cadernos Ebape e Revista de Administração da USP – RAUSP.

Durante a pesquisa percebeu-se a ausência de artigos acadêmicos que envolvessem a

temática  do  reconhecimento  do  produtor  rural  perante  as  políticas  públicas  de  interesse

alimentar, neste período. Dessa forma, foram selecionados artigos que contribuíssem para a

estruturação e conceituação dos temas propostos a partir de critérios de inclusão e exclusão

estabelecidos.  Em relação ao conteúdo, foram incluídos artigos que apresentaram temas que

tratassem  sobre  desenvolvimento  do  agricultor  familiar,  conceitos  sobre  a  teoria  do

reconhecimento,  papel  do  estado,  e  políticas  públicas,  e  em  relação  ao  idioma,  foram

considerados somente artigos em português. 

Perante leitura realizada dos artigos selecionados foi possível iniciar o embasamento

teórico, bem como, por meio de livros e sites. A partir desta seleção, considerando os critérios

de inclusão e exclusão, a leitura dos artigos ocorreu primeiramente por meio da identificação

do título e palavras-chave, obtendo 187 artigos; após, foi realizada a leitura dos resumos e

introdução  dos  artigos,  totalizando  75  obras  para  serem estudadas;  destas,  resultaram 39

publicações  que foram utilizadas  para  leitura e  elaboração do referencial  bibliográfico  da

pesquisa. 

Especificamente  para  o  item  5.2.1  denominado  “Desenvolvimento  Comunitário

Rural e a Compreensão do Indivíduo no Meio Social: Pesquisa do Estado da Arte”, foram

selecionados  07  estudos  que  apresentaram temáticas  relacionadas  ao  desenvolvimento  de

comunidades  rurais  diante  da  implantação  de  projetos  sociais  ou  de  políticas  públicas,

publicados entre os anos de 2006 a 2015 em sites de periódicos dentro do campo das ciências
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administrativas, e considerando este período o mais relevante perante o número de artigos

publicados sobre a temática em questão. Diante da coleta dos artigos, buscou-se  encontrar

estudos que tratassem dos resultados da implantação desses projetos ou políticas públicas, e

os impactos causados à comunidade, contribuindo desse modo, para o embasamento teórico e

relação prática para comparação diante de outras realidades

Seguindo a pesquisa, foi realizado um estudo documental e coleta por meio de fontes

secundárias. A partir da coleta secundária buscou-se obter dados históricos do município e do

Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -  PNAE,  dados  bibliográficos  e  estatísticos,

arquivos  oficiais  do  programa  e  das  organizações  envolvidas  e  registros  em  geral  que

proporcionaram apoio à pesquisa de campo (MARCONI; LAKATOS, 1996).

Após embasamento teórico para o entendimento dos significados, seguiu-se para a

pesquisa de campo, tendo por objetivo olhar o real a partir das comunidades rurais, e não

apenas ver o que a visão proporciona a primeira vista. É de significativa importância realizar a

interação entre pesquisador e objeto de pesquisa a partir de uma linguagem compatível com a

do pesquisado para obter uma coleta de dados consistente (GODOI; MELLO; SILVA, 2010).

Durante o ano de 2016 ocorreram visitas na Secretaria de Agricultura para iniciar o

processo de conhecimento da realidade e coleta de informações pertinentes sobre o PNAE no

Município de Rio Azul, podendo desse modo definir os sujeitos que fariam parte da pesquisa.

Nos  meses  de  janeiro  e  fevereiro  de  2017,  foram realizadas  entrevistas  com os

gestores/secretários  da  Empresa  Paranaense  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  –

EMATER, Cooperativa Agroindustrial dos agricultores de Rio Azul COAFRA e Secretaria de

Educação do Município de Rio Azul,  mediante agendamento de horário em suas próprias

sedes de trabalho. Foi selecionado um gestor/secretário por unidade responsável pelo PNAE,

seguindo o critério de seleção por conveniência, ou seja, foram realizadas entrevistas com os

sujeitos que aceitaram participar da pesquisa e que obtinham maiores informações sobre o

programa.

Nos meses de fevereiro e março de 2017, o contato foi realizado com os agricultores

rurais  associados  à  COAFRA  e  que  comercializam  para  o  PNAE.  O  convite  para  a
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participação da pesquisa de campo com o produtor rural inicialmente teve a intenção de ser

realizada em reunião da COAFRA. Com previsão de a reunião estar marcada para o mês de

março  de  2017,  a  tentativa  do  convite  de  forma  coletiva  não  pode  ser  realizada,  pois

ultrapassaria o planejamento do cronograma de atividades da pesquisa.

Dessa forma, as primeiras informações obtidas sobre o perfil dos agricultores ocorreu

por meio de uma consulta ao Extrato da Lista de Associados com Declaração de Aptidão ao

Pronaf – DAP, acessada por meio do site da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do

Desenvolvimento  Agrário  -  Casa  Civil  (2017).  Essa  lista  demonstrou  informações  do

agricultor associado à COAFRA, como CPF, nome, número da  Declaração de Aptidão ao

Pronaf  –  DAP,  validade  e  enquadramento2,  contendo  um número  de  78  cooperados.  Em

primeiro momento,  foram selecionados os agricultores pertencentes ao limite de renda do

enquadramento  do  Grupo  V,  pelo  fato  de  serem compostos  por  uma  amostra  maior,  71

agricultores,  sendo  estes  com  remuneração  provida  pela  agricultura  familiar  de  até

R$ 360.000,00 anuais.

Com auxílio  dos  agentes  da EMATER e  COAFRA, foram selecionados somente

agricultores  familiares  ativos  no  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  –  PNAE,

resultando em 44 produtores. Essa lista foi complementada com informações como idade do

produtor rural, escolaridade, data de associação à COAFRA, tamanho da família, localidade e

tipo de produção.

A seleção desses agricultores foi realizada da seguinte forma: a amostra foi dividida

por critério de tempo de associação à cooperativa, iniciando em 2012, data de fundação da

COAFRA, até o ano do último projeto de venda do PNAE e período da presente pesquisa,

2016.  Dessa forma,  resultou-se em cinco grupos de agricultores,  sendo os  cooperados de

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Após, cada listagem caracterizada pelo ano de associação foi

dividida por critério de idade, até 50 anos, e acima de 50 anos.

2² O enquadramento dos Grupos é delimitado da seguinte forma:  ii. Limite de renda - O enquadramento do
agricultor como familiar passou de R$ 160.000,00 para R$ 360.000,00; iii. Grupo B - O limite de renda para
enquadramento do agricultor familiar como do Grupo B passou de R$ 6.000,00 para R$ 20.000,00 - Manual do
Agente Emissor de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP (2014, p3). 
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Diante  disso  iniciou-se  o  processo  de  contato  com  o  produtor  rural.  Devido  à

dificuldade de acesso às  comunidades,  os  agricultores  foram contatados via  telefone para

agendar horário de entrevista. Foram realizadas ligações iniciando pelos cooperados de 2012,

e do grupo de idade de até 50 anos, e após, acima de 50 anos,  com o objetivo de ouvir

agricultores  com  produção  diversificada  e  levando  em  consideração  a  diversidade  de

características dos mesmos.

O grupo de 2012 foi composto por 13 pessoas, sendo 4 do grupo de até 50 anos e 9

pessoas acima de 50 anos. Destes, apenas um de cada grupo teve disponibilidade e aceitou

participar da pesquisa, sendo que alguns dos sujeitos não demonstraram interesse em repassar

informações  e  outros não obtinham contato telefônico ativo.  E assim,  seguiu-se a mesma

metodologia para os demais grupos de agricultores por ano de associação, sendo caracterizada

como amostra por conveniência, abordando a população-alvo disponível e com interesse em

participar da pesquisa.

As entrevistas com os cinco grupos de cooperados resultaram em sete agricultores

disponíveis a participar da pesquisa, de um total de quarenta e quatro, limitando o número de

entrevistados pelo uso da saturação no momento em que os últimos entrevistados começaram

a relatar as mesmas experiências e posicionamentos que os anteriores.

Os agricultores pesquisados têm idade entre 30 e 68 anos, sendo três pessoas com

escolaridade referente ao 1° grau completo, três com 2° grau completo e uma pessoa com

ensino superior completo.  Dos sete entrevistados, dois participam no PNAE desde o ano de

2012,  quatro  destes  são  associados  do  ano  de  2013  e  um  dos  agricultores  iniciou  a

comercialização no ano de 2014, sendo que os cooperados dos anos de 2015 e 2016 não

estavam  disponíveis  para  participar  da  entrevista  naquele  momento.  Parte  dos  sujeitos

presentes  na  pesquisa  trabalha  na agricultura  desde  a  adolescência,  e  outros  iniciaram as

atividades no ramo da agricultura há mais de dez anos.

Na análise,  os agricultores pesquisados foram identificados como E01, E02, E03,

E04, E05, E06 e E07, e os entes públicos e cooperativa como E08, E09, E10, resultando em

dez entrevistados.
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A conversa foi realizada em salas cedidas pela Secretaria de Agricultura, Sindicato

Rural e durante a Feira do Agricultor Rural, realizada na quadra de esportes de uma Escola

Municipal, bem como, na residência de alguns agricultores.

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, como

apresentadas no roteiro do apêndice 01, definindo os principais temas a serem explorados e

eventualmente certas perguntas, mas a ordem de como os temas foram conduzidos ao longo

da conversa, não foram fixados previamente (FLICK, 2009). Dessa forma, os entrevistados

tiveram a possibilidade em discorrer o tema em uma conversa de forma a não se prender ao

conteúdo formulado (MINAYO; FERREIRA, 2009).

6.1 TEORIA DO RECONHCIMENTO: DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS

Para melhor entendimento do tema abordado na pesquisa de campo, foi necessário

estabelecer as definições dos elementos do campo empírico para instituir maior relação com o

tema e os objetivos de pesquisa. Dessa forma, os elementos que permeiam a Teoria do Reco-

nhecimento estão dispostos abaixo para esclarecimento e aplicação prática por meio do ques-

tionário.

A  luta  por  reconhecimento  visa  ações  democráticas  em  meio  aos  grupos  e

organizações sociais, e é concretizada a partir do momento em que o sistema organizacional

atinge um vínculo social recíproco e de emancipação a partir do reconhecimento social, pela

redistribuição igualitária da riqueza coletiva, pela participação paritária e pela realização dos

projetos que afetam emocionalmente os sujeitos (FARIA, 2011).

6.1.1. Reconhecimento Econômico

 Definição  constitutiva:  Corresponde  a  uma  redistribuição  igualitária  de  riqueza

material enquanto resultado da produção de suas condições de existência.  (FRASER,

2003; 2008 apud FARIA, 2011).
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 Elementos do campo empírico: melhorias para as comunidades no que diz respeito aos

investimentos  em infraestrutura  física  vinculados  ao  programa  de  política  pública

tratado, o PNAE; melhorias das estradas de acesso entre meio rural e meio urbano;

benefícios monetários proporcionados por meio do programa; acessibilidade à créditos

de investimentos para a propriedade rural.

6.1.2. Reconhecimento Social

 Definição  constitutiva:  Reconhecimento  social,  à  qual  também  corresponde  a

dimensão cultural  e  interação na sociedade como sujeitos  iguais  (FRASER,  2003;

2008 apud FARIA, 2011, p.10)

 Elementos do campo empírico: Sentimento de respeito da comunidade externa com a

presença do agricultor no ambiente social, bem como; tratamento relacional de forma

igualitária  aos  demais  sujeitos  presentes  em  um  mesmo  ambiente,  e  tratamento

igualitário diante de sua cultura.

6.1.3. Reconhecimento Político

 Definição constitutiva: Corresponde a dimensão jurídica-política em relação às lutas

por representação de decisão como forma de pertença social e como procedimentos de

processos públicos de confrontação. (FRASER, 2003; 2008 apud FARIA, 2011, p.10)

 Elementos do campo empírico: Busca por direito de opiniões; sujeito que é ouvido

pelos  demais  mediante  situações  de  decisões  e  planejamentos;  sentimento  de

acolhimento  pela  cooperativa  rural  e  organizações  responsáveis  pelo  PNAE;

entendimento  e  clareza  sobre  a  participação  do  agricultor  com  as  organizações

vinculadas ao programa; entendimento dos procedimentos burocráticos do programa;

participação em reuniões que tratam de assuntos importantes ao programa.
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6.1.4 Reconhecimento Emocional

 Definição constitutiva: Trata-se do sujeito reconhecido ao outro, pelo outro e para o

outro,  bem como,  para  o  “sujeito  coletivo  reconhecido  por  si,  do  ponto  de  vista

ontológico, e para si, como um ser consciente” (FARIA, 2011, p.7). 

 Elementos do campo empírico:  Faz parte de um sentimento de pertença. Questão

individual de como o agricultor sente que o outro o reconhece, ou seja, o meio social

em que este está inserido seja ele familiar, organizacional, cultural, político e tudo o

que inclui  a  relação do sujeito  com os  demais  membros sociais.  Inclui  também o

reconhecimento de si mesmo em meio aos seus objetivos de vida projetados e cultura

construída. 

Por fim, a forma de análise utilizada foi baseada na análise do discurso, em que o

objetivo foi explicar os aspectos linguísticos e as práticas sociais do discurso, podendo ser

analisada  em  várias  vertentes,  como  a  econômica,  política,  cultural  e  ideológica,  sendo

procedidas  por  meio  de  conversas  cotidianas,  entrevistas  ou  reportagens  nos  meios  de

comunicação (FAIRCLOUGH, 2001; FLICK, 2009).

Esta metodologia preocupa-se com as  relações  de  poder  que moldam as  práticas

discursivas  de  uma  sociedade  ou  instituição,  considerando  as  identidades  sociais,

conhecimentos e crenças de quem está sendo pesquisado (FAIRCLOUGH, 2001).

A análise avaliou não apenas as falas dos agricultores, mas também os sinais não

linguísticos como o contexto social, gestos, expressões, tempo e lugar e valores culturais, de

forma a descrever o discurso por trás do conteúdo verbalizado pelo entrevistado (OLIVEIRA;

CARVALHO, 2013).

Os  dados  foram obtidos  por  meio  de  entrevistas  com indivíduos  pertencentes  a

comunidades rurais vinculados no Programa Nacional de Alimentação Escolar.  Pretendeu-se

que a pesquisa proporcionasse dados para responder como esta política pública, o PNAE,

contribui  para  o  reconhecimento  das  comunidades  rurais  familiares  do  município  de  Rio

Azul-PR, de forma a compreender a realidade e desejos da comunidade.



74



75

7. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Esta pesquisa tem como objetivo  analisar as práticas de um programa de política

pública de aquisição de alimentos sob a perspectiva do reconhecimento econômico, social,

político  e  emocional  do  município  de  Rio  Azul  –PR.  Dessa  forma,  esta  sessão  descreve

algumas características  quanto ao referente município,  bem como,  suas  atividades  no que

dizem respeito aos dados sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

De acordo com dados estatísticos do IBGE demonstrados pelo Instituto Paranaense

de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES 2017), Rio Azul tem uma população

estimada  em 15.112  habitantes  (2016),  sendo  aproximadamente  5.012  habitantes  da  área

urbana (2010) e 9.081 na área rural (2010).  Apresenta  uma área de unidade territorial  de

627,438 km²  (2017),  densidade demográfica de 22,38 hab./km² (2010) e  com distância de

183,50 km da sede do estado, Curitiba, fazendo limite com os municípios de Cruz Machado,

Mallet, Rebouças, Irati, São Mateus do Sul e Inácio Martins. Perante atividades econômicas

realizadas no município, Rio Azul ficou conhecido como a Capital do Fumo.

FIGURA 01: LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
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 Fonte: Caderno Estatístico do Município de Rio Azul, IPARDES, 2017.

*Mapa do Paraná.

Rio Azul, até os anos de 1870, era chamado de Sertão do Jararaca, tendo como seus

primeiros habitantes, cidadãos portugueses e a passagem dos Bandeirantes Paulistas que se

deslocavam em demanda dos  Campos  de  Palmas,  pois  ali  tinha  uma grande  importância

econômica em relação a criação de gado e caça ao índio. Ali habitavam os índios Kaigans,

Guaranis e Xetas (VALASCKI e WZOREK, 1988).

Até  meados  de  1885,  surgiram as  colônias  de  Rio  Azul  dos  Soares  e  Butiazal,

povoada por Cláudio Amancio de Oliveira, José Lourenço Cardoso, Joaquim Correia Lopes,

Domingos Soares de Ramos, Frederico Ferreira, Joaquim Marinho e Pedro Alves Cardoso, de

origem portuguesa  e  italiana,  provenientes  de  localidades  próximas  de  Curitiba,  onde  se

instalaram no período da chegada ao Brasil (VALASCKI e WZOREK, 1988).

Com a chegada da estrada de ferro, que ligava São Paulo a Rio Grande do Sul, em

1894, obteve-se grandes benefícios à região,  bem como no ramo das atividades agrícolas,

atraindo novos habitantes  ao povoado, como imigrantes ucranianos,  poloneses,  italianos e

sírio-libaneses, que iniciaram as suas atividades no ramo da agricultura, comércio e extração

da madeira e da erva-mate  (VALASCKI e WZOREK, 1988).  Os sujeitos que passaram a

habitar  em torno da  estrada  de  ferro  praticavam atividades  referentes  ao  corte  de  matas,

agricultura de subsistência, e na própria construção da estrada de ferro, que também ligava

municípios como Irati, Rebouças, Mallet, dentre outros (SOARES, 2012). 

Com a finalização das obras da linha férrea, em 1902, esta passou a ser chamada de

Roxo Roiz,  em homenagem ao engenheiro responsável pelo projeto.  Ocorreu aumento do

número de  sujeitos  habitando o povoado,  surgindo a comunidade de  Jaboticabal,  e  nesta

mesma época, o nome foi alterado para Roxo Roiz (VALASCKI e WZOREK, 1988).

Roxo  Roiz  se  tornou  Distrito  Policial  no  ano  de  1907,  e  em  1913,  Distrito

Judiciário. Com isso, ocorreram mudanças no cenário da região, beneficiando as atividades de

extração  da  erva-mate,  madeira,  atividades  agropecuárias,  criação  de  serrarias  e  outras

empresas no ramo de papelão e moveis (MARTYNETZ, 1973 apud SOARES, 2012).
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Em 26 de março de 1918, o povoado foi emancipado deixando de ser distrito de São

João do Triunfo, integrando-se a Irati como Município de Roxo Roiz. Em 1930 o nome foi

alterado para Rio Azul,  inspirado em um rio que nasce naquela região, fixando a data de

comemoração do município em 14 de julho de 1918, data em que o mesmo foi oficialmente

considerado como município (VALASCKI e WZOREK, 1988).

Em 1940 surge um novo meio de transporte para o município, as navegações com

barco a vapor por meio do Rio Potinga. Os barcos chegaram com o objetivo de comercializar

produtos como erva-mate e madeira, sendo instaladas unidades de beneficiamento nas cidades

de São Mateus do Sul, Porto Amazonas e União da Vitória, bem como, a utilização deste

modal para o transporte de pessoas, ocasionando assim, a vinda de mais imigrantes que se

instalaram na área rural de Rio Azul (BARRETO, 2009 apud SOARES, 2012).

A área rural do município foi predominada por poloneses, ucranianos e italianos que

iniciaram a formação das comunidades rurais que são presentes até hoje no município, tendo

como principal atividade a agricultura provida desde 1908, ano em que os mesmos chegaram

até estas terras. Em meados de 1958 o cultivo do fumo chega até o município, tornando-se a

principal atividade econômica das comunidades (VALASCKI e WZOREK, 1988). 

Em  1970  a  soja  chega  até  o  Estado  trazendo  indústrias  e  urbanização  para  o

Município de Rio Azul. A grande produção do produto levou à dispensa de grande parte dos

agricultores  rurais,  incluindo  também,  grandes  e  médios  produtores  que  passaram  a  ser

prejudicados  pelos  efeitos  da  transição  das  culturas  tradicionais  para  o  cultivo  da  soja

(OLIVEIRA, 2001).

Sendo  a  principal  atividade  investida  naquela  época,  os  agricultores  começam a

migrar para trabalhar nas indústrias instaladas no meio urbano, pois somente uma minoria de

produtores rurais conseguiu permanecer no cultivo da soja. Outros passaram a habitar favelas

e cidades vizinhas da região, bem como de outros estados (OLIVEIRA, 2001).

Diante desse cenário, a plantação de fumo volta a predominar no município. Dados

do IBGE coletados no ano de 2015 destacam que um dos itens da cultura temporária que mais

se destaca é o cultivo do fumo, tendo uma área colhida de 6.246 ha, produção de 14.552 t,
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com resultado monetário de R$116.416,00. De uma maneira geral, considerando o segmento

da agricultura, florestais e pecuária,  o valor bruto da produção agrícola do município, em

2015, teve resultado de R$ 217.738.955,41 (IPARDES, 2017).

O  cultivo  do  fumo  está  presente  na  produção  de  um  número  significativo  de

produtores  pertencentes  a  agricultura  familiar  de  Rio  Azul,  ficando  em segundo  plano  o

cultivo de produtos como cereais, panificados, hortaliças, frutas in natura, sementes, legumes

e tubérculos, destinados para a venda e distribuição em projetos de políticas públicas. 

Como demonstrado na tabela 01 do Censo Agropecuário do IBGE (2006) diante

dados coletados por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social –

IPARDES  (2017),  a  lavoura  temporária  está  classificada  como  uma  das  atividades

econômicas mais atuantes no município, contendo 1.678 estabelecimentos com área de 28.886

(ha), demonstrando ser uma grande influência nas atividades da produção rural. Fazem parte

deste grupo, produtos como grãos, batatas, fumo em folha, mandioca, tomate, frutas, dentre

outros que se enquadram nos produtos de intenção alimentar listados pelo Programa Nacional

de Alimentação Escolar, política pública em questão para este estudo. 

As demais atividades econômicas listadas na tabela 01 também se enquadram no

PNAE, como a horticultura, pecuária e produtos da lavoura permanente como o caqui, laranja,

tangerina e uva. Dentre as atividades econômicas providas de estabelecimentos agropecuários,

tem-se uma área de plantio de 34.847 (ha) distribuídas em 1.903 propriedades rurais:

TABELA 01: ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO AS ATI-
VIDADES ECONÔMICAS - 2006

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha)

Lavoura temporária 1.678 28.886

Horticultura e floricultura 41 556

Lavoura permanente 8 150
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Pecuária e criação de outros animais 125 4.187

Produção florestal de florestas plantadas 44 977

Produção florestal de florestas nativas 5 55

Aquicultura 2 -

TOTAL 1.903 34.847

FONTE: IPARDES (2017).

De acordo com os estabelecimentos agropecuários e área segundo a condição do

produtor, apresentados na tabela 02, existem 1.903 estabelecimentos rurais totalizando uma

área  (ha)  de  34.847,  dentre  proprietários,  produtores  assentados  sem titulação  definitiva,

arrendatários, parceiros, ocupantes e produtores sem área. 

TABELA  02:  ESTABELECIMENTOS  AGROPECUÁRIOS  E  ÁREA  SEGUNDO  A
CONDIÇÃO DO PRODUTOR – 2006

CONDIÇÃO DO PRODUTOR ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha)

Proprietário 1.497 30.647

Assentado sem titulação definitiva 7 146

Arrendatário 185 2.496

Parceiro 32 294

Ocupante 148 1.263

Produtor sem área 34 -

TOTAL 1.903 34.847
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FONTE: IPARDES (2017) - IBGE - Censo Agropecuário (2006)

Nota-se que existe uma grande parcela de produtores proprietários de suas terras,

1.497 agricultores, considerando este número um ponto positivo para a comunidade perante

conquista que significa adquirir a própria terra e se estruturar financeiramente por meio da

produção agrícola. 

Além das atividades econômicas já citadas, o município de Rio Azul conta ainda

com uma indústria internacional no ramo de produção de queijo processado, fabricante de

compensados, fábrica de brinquedos, empresa internacional de tabaco, bem como, diversas

empresas de pequeno porte como lojas de confecção, mercados, hotelaria, entre outros. 

Na totalidade de bens e serviços presentes no município, tem-se um Produto Interno

Bruto - PIB de R$ 416.080,00 (2014), com ênfase nas atividades econômicas agropecuárias

no  valor  de  R$  210.799,00  (2014).   Dados  referentes  à  população  ocupada,  segundo  as

atividades econômicas (IBGE, 2010) demonstram que de um total de 7.860 pessoas, 5.193

desenvolvem  atividades  no  ramo  agropecuário.  Portanto,  a  economia  do  município  está

centrada na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (IPARDES, 2017).

Criado com o objetivo de ampliar  a  perspectiva de desenvolvimento humano,  o

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH vem para demonstrar a questão de qualidade de

vida,  não  por  vias  de  representação  do  melhor  lugar  para  se  viver,  mas  no  quesito  de

democracia,  participação, equidade e outros fatores determinantes no que diz respeito aos

sujeitos que compõem a sociedade. O IDH é mensurado por meio de três pilares: saúde, no

que diz respeito à expectativa de vida; acesso ao conhecimento, educação, bem como; a renda,

medindo o padrão de vida e poder de compra (PNUD, 2017).

Dados  disponíveis  no  Caderno  Estatístico  de  Rio  Azul  (IPARDES,  2017)

demonstram resultados quanto às dimensões básicas do IDH do município, como segue: 

QUADRO 02: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

INFORMAÇÃO 2000 2010
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Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 0,738 0,687

IDHM – Longevidade 0,751 0,819

Esperança de vida ao nascer (anos) 70,08 74,14

IDHM – Educação 0,856 0,544

Escolaridade da população adulta - 0,35

Fluxo escolar (Frequência escolar) 70,01 0,67

IDHM – Renda 0,607 0,728

Renda per capita (R$) 148,01 740,31

Classificação na unidade da federação 208 277

Fonte: Caderno Estatístico Município de Rio Azul. (IPARDES, 2012, 2017). 

De uma maneira geral, mesmo considerando a queda do IDH do município, de 0,738

(2000)  para  0,687  (2010),  ele  ainda  se  encontra  dentro  dos  limites  da  média  de

desenvolvimento, sendo de 0,500 pontos a 0,799. Apesar da renda per capta ter elevado de

R$148,01  (2010)  para  R$740,31  (2012),  os  índices  de  desenvolvimento  educacional  e

frequência escolar diminuíram. Sendo a fumicultura o centro das atividades da população de

Rio Azul, os filhos de muitos trabalhadores rurais acabam deixando de frequentar a escola

para trabalhar no campo e contribuir com a renda da família (ZUB; HARMUCH, 2013).

Conforme  exposto,  o  PNAE  não  foi  implantado  no  município  como  meio  de

melhorias devido à queda do índice educacional, mas sim, objetivando a diversificação pelo

fato dos agricultores familiares apresentarem dificuldades em comercializar os produtos para

o mercado regional.

7.1 CARACTERIZAÇÃO DO PNAE NO MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi implantado no município de Rio

Azul no ano de 2010, surgindo duas associações de agricultores para o ingresso no programa.

Sem  perspectivas  de  unificar  as  duas  associações,  em  2012  é  fundada  a  Cooperativa

Agroindustrial dos Agricultores Familiares de Rio Azul – COAFRA.

Portanto,  o  município  tem como responsáveis  pelo  funcionamento  do  programaa

Empresa  Paranaense  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  –  EMATER,  Cooperativa

Agroindustrial dos Agricultores Familiares de Rio Azul – COAFRA, Secretaria de Educação,

bem  como,  auxílio  da  Secretaria  de  Agricultura  do  Município  de  Rio  Azul/Prefeitura

Municipal. 

Cada qual é responsável pelo desenvolvimento de processos e atividades para que o

agricultor possa ingressar nos programas de políticas públicas da agricultura do município. É

por meio da cooperativa – COAFRA, que o produtor tem acesso à comercialização do produto

em  meio  aos  programas  de  políticas  públicas  como  o  PNAE.  Diante  do  processo  de

comercialização,  a  cooperativa  trabalha  com um único  CNPJ incluindo  vários  produtores

rurais, facilitando o acesso do agricultor para com a política pública em questão.

A cooperativa realiza a ambientação do agricultor no que diz respeito ao processo de

funcionamento  do  projeto,  realização  de  serviços  administrativos  e  burocráticos  como  a

emissão  de  notas,  controle  da  entrega  do  produto,  pagamentos,  bem  como,  descontos

referentes às taxas administrativas, sendo 5% sobre a venda mensal, 3,2% destinado ao INSS

e 2,19% referente ao aumento de capital para os associados. 

A Secretaria da Educação tem como responsável pelo PNAE, a nutricionista, que

determina o cardápio a partir da produção da agricultura familiar do município, diante entrega

às  escolas  atendidas  pelo  PNAE  Municipal.  No  que  diz  respeito  ao  PNAE  Estadual,  o

cardápio já vem predeterminado pela nutricionista do estado. Após a listagem de produtos, o

processo  segue  no  setor  de  licitação,  cotação  de  preços,  projeto  de  venda  e  por  fim,  a

efetivação do contrato.

Para o ano de 2017, o projeto de venda foi desenvolvido pelo Instituto Paranaense de

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER. Esse órgão é responsável pela assessoria
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técnica e cursos no segmento da agricultura aos produtores rurais do município, bem como, a

intermediação entre chamadas públicas para projetos da área da agricultura de interesse do

produtor.  A  equipe  é  composta  pela  gerente  da  unidade,  dois  engenheiros  agrônomos

(Municipal  e  Estadual),  sendo  um  pertencente  à  EMATER  e  outro  à  Prefeitura

Municipal/Secretaria  da  Agricultura,  e  um  agente  responsável  pela  vigilância  sanitária,

pertencente à Secretaria de Agricultura.

Para que o agricultor familiar possa comercializar para o PNAE, o mesmo precisa se

associar à Cooperativa Agroindustrial dos Agricultores Familiares de Rio Azul - COAFRA e

apresentar  Declaração  de  Aptidão  do Pronaf  –  DAP.  Além disso,  os  agricultores  podem

realizar a entrega de produtos ao PNAE por meio de um projeto de venda individual, criação

de uma cooperativa ou associação. Os grupos formais, como cooperativas, grupos indígenas e

quilombolas, têm prioridade sob os informais.

Além  da  parceria  entre  Cooperativa,  Secretaria  de  Educação  e  EMATER,  a

Prefeitura/Secretaria de Agricultura disponibiliza o espaço físico para a COAFRA, bem como,

o  pagamento  de  alguns  custos  fixos  para  manter  a  estrutura.  Nota-se  a  importância  da

cooperação entre  os  órgãos responsáveis  pelo funcionamento do PNAE no município e  a

intermediação  da  cooperativa  entre  agricultor  familiar  e  comercialização,  tornando  a

cooperativa  um  fator  determinante  para  a  articulação  e  desenvolvimento  da  política  em

questão.

Em uma concepção geral do PNAE,  a partir do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da  Educação  –  FNDE  (2016),  informações  referente  aos  dados  físicos  e  financeiros  do

programa demonstram que em 2015 foi realizado um repasse, a nível de país, de 3.759 bilhões

de  reais  para  41,5  milhões  de  alunos  da  educação  básica,  e  de  jovens  e  adultos,  como

demonstrado no anexo  01.  Com a  Lei  nº  11.947,  de  16/6/2009,  30% desse  valor,  sendo

R$1,14 bilhão, deve ser destinado para a compra de produtos providos da agricultura familiar

(FNDE, 2016).

O valor de repasse de verbas para o PNAE é feito com base no FNDE, realizando o

cálculo a partir dos recursos transferidos à clientela cadastrada no Censo Escolar com base no

ano anterior. O cálculo é composto pelos seguintes critérios, de acordo como disposto no Site
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da Secretaria da Educação (2016):  Valor do recurso mensal= Nº de Alunos constantes no

Censo x 20 dias de atendimento.

O repasse para os estados e municípios por dia letivo para cada aluno é realizado de

acordo com o enquadramento de ensino, como demonstrado pelo Portal do FNDE (2016):

 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 frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contraturno: R$

0,50.

Dados  coletados  no  ano  de  2016,  em  diálogo  com  a  equipe  da  Secretaria  de

Agricultura,  EMATER,  COAFRA  e  Secretaria  da  Educação  do  Município  de  Rio  Azul,

demonstram que é realizado o repasse de verba de no mínimo 30% do FNDE para o PNAE

Municipal e mais 30% para o PNAE Estadual. Têm-se também recursos Federais repassados

para a Prefeitura Municipal destinadas para investimentos gerais da agricultura familiar, ou

seja, parte desse valor pode ser viabilizado para o PNAE. 

Além da comercialização para as escolas Municipais e Estaduais de Rio Azul os

agricultores familiares também fornecem para municípios como Curitiba e Araucária (PNAE

Municipal  e  Estadual),  Paulo  Frontin,  Paula  Freitas,  São  Mateus  do  Sul,  Porto  Vitória,
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Imbituva, Mallet, Rebouças, Guamiranga, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Prudentópolis

e Irati, referentes ao PNAE Estadual. 

Os produtos destinados às escolas, como os perecíveis, são entregues uma vez na

semana e  os  não perecíveis  a  cada  20 dias,  tanto  na área  rural  como na  área  urbana do

município,  sendo  divididos  entre  creches,  pré-escolar,  ensino  fundamental  e  médio,

fundamental EJA e médio EJA (FNDE, 2016).

Os produtores  rurais  pertencentes  ao PNAE estão localizados,  de acordo com os

agentes da Secretaria de Agricultura de Rio Azul (2015), e listagem fornecida pela EMATER

(2016) em diversas áreas rurais do município, como Faxinal dos Mouras, Pinhalzinho, Rio

Azul de Cima, Barra do Rio Azul, Invernada, Cerro Azul, Butiazal, Beira Linha, Marumbi

dos Ribeiros, Vera Cruz (Mallet), Barra da Cachoeira, Faxinal dos Paulas, Marumbi dos Elias,

Braço do Pontinga, Faxinal de São Pedro, Água Quente dos Rosas, Rio Vinagre e Colônia

Dúlcio.

Por meio da aproximação precária realizada à Secretaria de Agricultura do município

(2016),  e  entrevista  realizada  com  os  produtores  rurais  (2017),  pode-se  constatar  que  o

Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  possibilita,  para  alguns  agricultores,  uma

complementação de renda,  pois  estes estão inseridos em uma região em que predomina a

cultura da produção da fumicultura. Portanto, com a coleta de dados teve-se a possibilidade de

compreender como os programas de políticas públicas de aquisição de alimentos contribuem

para o reconhecimento das comunidades do município de Rio Azul, descritas e demonstradas

na próxima sessão.
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8.  ANÁLISE  DO  PROGRAMA  SOB  A  PERSPECTIVA  DA  TEORIA  DO
RECONHECIMENTO

Esta sessão é destinada à análise teórico-empírica, ou seja, são discutidas questões a

respeito  da  teoria  já  apresentada  durante  o  decorrer  do  referencial  teórico,  relacionando

questões  do  real,  do  Programa Nacional  de  Alimentação  Escolar  por  meio  da  Teoria  do

Reconhecimento.  O reconhecimento  aparece  diante  análise  do  discurso  dos  entrevistados,

considerando questões da realidade do agricultor familiar vinculado à política em estudo. 

8.1. RECONHECIMENTO ECONOMICO

Vive-se em um modelo de classe institucionalizada por meio de mecanismos econô-

micos e hierarquia de status que limitam a participação dos sujeitos sociais, negando o reco-

nhecimento necessário para a integração com outros grupos (MATTOS, 2009).

A distribuição dos recursos materiais vem com o objetivo de assegurar a independên-

cia dos sujeitos sociais de modo a excluir a desigualdade material e a dependência econômica.

Esta condição é denominada por Fraser (2007) como condição objetiva da paridade participa-

tiva. Portanto, são eliminados os arranjos que institucionalizam a privação, as diferenças eco-

nômicas, grandes disparidades de riqueza e exploração, negando assim, as oportunidades de

interação com outros sujeitos (FRASER, 2007).

Esta categoria de análise tem como elementos constitutivos a “distribuição igualitária

da riqueza, acesso aos bens públicos e à infraestrutura urbana e social, retribuição justa pelo

trabalho realizado e acesso aos resultados da produção social” (FARIA, 2011, p. 29).

De acordo com a Cartilha Nacional da Alimentação Escolar (2015) têm-se como ob-

jetivos e diretrizes que regem o PNAE, a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, a alimenta-

ção saudável e adequada, educação alimentar e nutricional, atendimento dos alunos matricula-

dos na rede pública de educação básica, participação social por meio dos Conselhos de Ali-

mentação Escolar – CAE, e desenvolvimento sustentável.

A cartilha ainda expõe que a transferência dos recursos financeiros do FNDE para o

PNAE é de caráter complementar aos Estados, Municípios e Distrito Federal. Dessa forma, o
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PNAE se apresenta, para o agricultor familiar, como uma complementação de renda e oportu-

nidade de comercialização. 

Não  existe  uma  cadeia  produtiva  para  hortaliças,  frutas  ou  até  dos  produtos

transformados, quando comparado ao cultivo do tabaco e do leite que mantém vínculos com

laticínios e empresas de tabaco (E08). Nesse segmento, o agricultor familiar deveria procurar

mercado, pois não existia uma organização que possibilitasse essa inclusão, o entrevistado

ainda  relata  que  o  PNAE mudou  essa  realidade  e  abriu  portas  para  que  os  agricultores

pudessem obter renda por meio destes produtos:

Então o PNAE, assim, foi uma grande oportunidade para os agricultores porque ai
surgiu uma garantia de venda, e ai eles começaram a aprender a comercializar, na
feira, no PNAE, no mercado local, de porta em porta né (E08).

O PNAE proporciona  reconhecimento  econômico,  considerando  renda  de  25% e

50% para os E03 e E05, respectivamente, provida das vendas da agricultura familiar para as

escolas.  No  entendimento  dos  entrevistados  essa  renda  é  satisfatória  quando  considerada

apenas  como complementar.  Além dessa  fonte  de  renda,  o  E05  trabalha  na  produção  de

alimentos para a Feira do Produtor Rural e no cultivo do tabaco, pois somente uma atividade

não proporciona estabilidade financeira.

Apenas as vendas para o PNAE não garantem o sustento de grande parte das famílias

pesquisadas,  mas  são  consideradas,  diante  entrevistas  relatadas  abaixo,  como  uma

oportunidade de comercialização que proporciona segurança para a renda familiar:

É  um  complemento  [...]  É  uma  renda  bem  garantida.  Mas  tem  que  ter  o  seu
diferencial, porque se não, não sobrevive. Então um ajuda o outro (E03).

O PNAE traz segurança em termos de produção, que você produz e você tem certeza
que aquela quantia você vai vender, entendeu? [...] então isso ai são as melhorias
que ele traz (E02)

A gente plantava, mas não tinha aquele mercado seguro que ia vender, e agora no
PNAE você tem essa segurança, por que tem sempre (E05).

A gente deve ter várias fontes para comercialização, isso a nível da agricultura fami-
liar [...] porque se der uma oscilação você está na mão de uma coisa só né.  [...] o
preço oscilava bastante, mas em compensação ao mercado, você consegue compen-
sar (E01).
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De acordo com o entendimento dos agricultores pesquisados, como descrito acima,

pode-se entender que as políticas, como o PNAE, possibilitam que o agricultor adquira com-

plementação de renda por meio da produção e comercialização para as escolas da rede pública

da educação básica, já que a venda de produtos para o mercado externo, ou seja, feira do pro-

dutor rural, mercados locais e venda de porta em porta, são consideradas atividades que não

proporcionam garantia econômica mensal para os agricultores. Portanto, ambas as atividades,

PNAE e vendas externas são consideradas atividades complementares para a renda do agricul-

tor. 

Pode-se considerar que a quantidade de produtos comercializados para o PNAE é

significativo se considerado apenas como uma complementação de renda, mas quando tratado

de distribuição igualitária de renda esta quantidade destinada aos agricultores não proporciona

o  devido  reconhecimento,  pois  os  recursos  destinados  para  a  compra  de  produtos  da

agricultura familiar são considerados valores limitados e insuficientes para o desenvolvimento

do agriculto familiar (E01). 

A verba destinada para a compra de produtos da agricultura familiar se refere ao

repasse de 30% para o PNAE Municipal e de 30% para o PNAE Estadual, resultando em

média de uma cota de 20 mil reais por produtor rural, anual, sendo este valor opcional pelo

agricultor, ou seja, ele é quem decide a quantidade que irá vender anualmente. Dessa forma, o

agricultor familiar não pode entregar mais de 20 mil em um projeto, mas ele pode entregar 20

mil para o Estado e mais 20 mil para o Município, por projeto apresentado/por município

(E08;E10).

O relato  do  E09  diverge  com os  valores  apresentados  pelos  E10  e  E08,  pois  o

primeiro apresenta a informação de que o agricultor pode comercializar até 20 mil reais por

ano, por DAP; e o segundo relata que esse valor é distribuído entre os agricultores associados

e que comercializam no PNAE: 

E sobre o que eles recebem, eles acham que é 20 mil por DAP/ano/família. Eles
acham que esses 20 mil é só pra um, não é. Às vezes,  esses 20 mil aí,  tem por
exemplo o repolho, dez plantam repolho, e estes 20 mil acaba se dissolvendo pra
cada um. Então,  ajuda?  Ajuda,  mas  não sei  se chega a  ser  uma renda que eles
contem. [...]  (E09).



89

Nota-se  a  divergência  de  informação  podendo  proporcionar  problemas  para  o

agricultor no sentido de dificuldades de acesso à informação, pode ser pelo fato da falta de

interação entre os grupos que compõem a organização do PNAE.

O Estado realiza a compra de um elevado número de produtos industrializados para

as escolas, sendo que este valor poderia ser destinado para produtos da agricultura familiar:

Eu acho que é muito pouca a porcentagem que vem por aluno do governo Estadual,
Federal né [...] o PNAE funciona porque a Prefeitura entra com uma contra partida,
porque só o dinheiro do Governo não dá para a merenda escolar (E02).

Nota-se o reconhecimento da Prefeitura Municipal diante do baixo valor de repasse

do FNDE para a compra de produtos da agricultura familiar. Dessa forma, a Prefeitura realiza

uma complementação para elevar a compra de produtos da agricultura para as escolas. Pode-

se entender melhor os valores de repasse diante breve explicação em pesquisa com a Secreta-

ria de Agricultura, EMATER, COAFRA e Secretaria da Educação do Município de Rio Azul.

Dados orçamentários do período de 02/03/2016 a 02/12/2016, apresentados em ane-

xo 02, demonstram o repasse de R$121.660,00 pelo FNDE à Prefeitura Municipal/COAFRA

(FNDE, 2016/ Entidade n° 75.963.256/0001-01 – Prefeitura Municipal de Rio Azul). Essa

verba foi destinada para realizar a compra de produtos da agricultura familiar às Escolas Mu-

nicipais, com o objetivo de alimentar as crianças inseridas no presente contexto.

Têm-se também recursos Federais repassados para a Prefeitura Municipal destinadas

para  investimentos  gerais  da  agricultura  familiar,  ou  seja,  parte  desse  valor  pode  ser

viabilizado para o PNAE. Perante informações obtidas pelo ente público E09, esse valor de

repasse no ano de 2016 foi de R$12.767,24.

Além da comercialização para as escolas Municipais e Estaduais de Rio Azul os

agricultores familiares também fornecem para o PNAE Estadual de municípios como Curitiba

e Araucária, Paulo Frontin, Paula Freitas, São Mateus do Sul, Porto Vitória, Imbituva, Mallet,

Rebouças, Guamiranga, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Prudentópolis e Irati, ou seja, a

compra de produtos da agricultura familiar para as Escolas da rede Estadual. O repasse e

fechamento  de  vendas  para  o  ano  de  2016  referentes  a  esses  municípios  totalizaram

aproximadamente R$ 272.053,00 (E10).
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Considerando  o  repasse  de  R$121.660,00  do  FNDE  x  Prefeitura  Municipal  x

COAFRA; R$12.767,24 do repasse de verba Federal x Prefeitura Municipal x COAFRA; e

R$ 272.053,00 do FNDE para o PNAE Estadual, totalizou-se em média de R$406.480,24

destinados para a compra de produtos da agricultura familiar no ano e 2016. Se considerado

44 cooperados ativos que comercializam para o PNAE, o valor recebido por agricultor/DAP

foi totalizado em R$9.238,20 no ano (12 meses), e valor aproximado de R$769,85 por mês.

Apresentados os fatos, relatos de entrevistas e valores de repasse, pode-se perceber

que  há  indícios  de  que  o  volume  de  recursos  repassados  impossibilita  o  reconhecimento

econômico,  visto que o valor  total  da verba se torna insignificante quando considerado o

número de agricultores ativos no PNAE, ou seja, 44 pessoas, assim como demonstrado pela

lista de associados da COAFRA. Mas, segundo informações obtidas por meio das entrevistas,

existem agricultores  que realizam maior  volume de  vendas  para  o PNAE do que outros,

resultando em uma renda acima do demonstrado no cálculo  acima.  Percebe-se  que estes

agricultores  são  os  que  se  destacam  em  relação  à  qualidade  do  produto  e  interesse  no

programa  com  o  objetivo  de  aumento  de  renda,  podendo  ocorrer  a  exclusão  de  outros

produtores devido à concorrência na comercialização para o PNAE.

Considerando o número de alunos cadastrados nas instituições de ensino localizadas

na  área  urbana  e  rural  da  rede  de  Ensino  Municipal,  tem-se  1.457  alunos  matriculados,

distribuídos  entre  Creches,  Pré-escolas,  Ensino  Fundamental,  e  EJA,  assim  como

demonstrado na relação de alunos cadastrados no PNAE Municipal, anexo 03 (FNDE, 2016).

Conforme valor  de  compra  de  produtos  da  agricultura  familiar  para  o  PNAE Municipal,

R$121.660,00 (março a dezembro de 2016), tem-se em média o valor aproximado de R$83,50

por aluno/ano,  R$8,35 ao mês,  e  em média de R$0,40 por  aluno ao dia,  considerando a

comercialização no período letivo escolar.

O repasse para os estados e municípios por dia letivo para cada aluno é realizado de

acordo com o enquadramento de ensino, como demonstrado pelo Portal do FNDE (2016). No

enquadramento da modalidade para Creches é de R$1,00, para Pré-escolas o valor de repasse

é de R$ 0,50 e Ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos é de R$ 0,30, por

aluno ao dia.
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Percebe-se que a média de R$0,30 por aluno ao dia, repassado no ano de 2016, está

dentro  da  média  demonstrada  pelo  FNDE,  lembrando  que  nos  cálculos  não  foram

consideradas  as  diferenças  de  valores  diante  a  classificação  das  instituições  de  Ensino

Municipal e nem o repasse da verba federal provida da Prefeitura Municipal à agricultura

familiar. O objetivo do PNAE para com as crianças matriculadas na rede de ensino escolar é

destinar a compra de produtos da agricultura familiar para uma alimentação mais saudável,

mas os valores repassados demonstram a impossibilidade deste objetivo. Para tratar de forma

igualitária, a quantidade consumida deveria ser satisfatória e justa tanto para quem vende,

quanto para quem consome.

Essa  análise  considerou apenas  os  44  agricultores  que entregam produtos  para  o

PNAE. Se o total de 78 cooperados tiver interesse e produtos disponíveis para venda, o PNAE

do Município de Rio Azul não consegue incluir todos estes sujeitos. Isso se dá pelo fato do

município não disponibilizar de infraestrutura adequada para realizar a seleção e organização

dos produtos destinados à merenda escolar, bem como, transporte adequado e organização da

logística (E08).

Para que todos os cooperados possam participar como efetivos no programa, seria

necessária  maior  disponibilidade  de  recursos  e  ampliação  das  vendas  por  meio  de

planejamento. Percebe-se que o município poderia adquirir maior quantidade de produtos da

agricultura familiar, mas que por questões políticas (dificuldade de preparo do alimento nas

escolas, campanhas políticas), acaba comprando produtos industrializados, deixando de elevar

a compra de produtos da agricultura familiar (E08).

Quando considerada a questão do período letivo, o programa não visa estabilidade

durante todos os 12 meses do ano, pois se trata de um programa de política pública que atende

à demanda das escolas somente dos meses de fevereiro/março a dezembro. O programa não

possibilita o reconhecimento econômico quando considerado que proporciona uma demanda

provisória em que o agricultor precisa, ano a ano, preocupar-se com a questão de uma segun-

da alternativa de comercialização fora do período letivo.
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Diante desse fato, os agricultores acabam buscando novas alternativas de renda para

este período, como relatado pelo E04, que ganhou espaço para expor seus produtos em um su-

permercado privado local:

Mas esse espaço eu ganhei porque em janeiro estava complicado né, estava muito
fraco  e  eu  estava  precisando  investir,  eu  não  queria  ficar  emprestando  dinheiro
(E04).

O objetivo do PNAE, na questão de repasse de verba, é a complementação de renda,

visando a inclusão social destes agricultores, dessa forma, o programa não visa o olhar para os

agricultores rurais  em tempo integral,  deixando de lado a possibilidade de alternativas de

vendas para geração de renda nos períodos não letivos. 

Fica  difícil  viabilizar  o  reconhecimento  econômico  diante  de  práticas  de  produção

regionais  com  remunerações  complementares,  cria-se  a  impossibilidade  de  despertar  o

interesse  de  gerações  futuras  permanecerem  na  agricultura  familiar,  ou  seja,  a  questão

econômica limita a participação dos sujeitos na vida social como iguais, o poder de compra e

o reconhecimento do indivíduo no meio social, de decisões políticas e autoestima.  

Perante a realidade de outros agricultores familiares, o PNAE consegue proporcionar

uma  estabilidade  no  que  diz  respeito  à  renda  total  da  família  e  melhores  condições  de

produção por meio de investimentos em infraestrutura.  O E05 relata que após o ingresso no

PNAE o seu processo de produção mudou para melhor, pois teve apoio da nutricionista que

organizou o cardápio com os produtos a serem adquiridos da agricultura familiar vinculada ao

PNAE, assistência técnica dos agrônomos e técnicos da EMATER, investimentos em estufas

visando melhorias na qualidade da produção de frutas  e hortaliças,  bem como,  cursos  de

especialização  na  área  promovidos  pela  organização  do  PNAE.  Esta  ação  beneficiou  os

agricultores diante do desenvolvimento da produção, estando os mesmos de acordo com as

exigências e modificações necessárias:

[...] e depois que comecei a trabalhar com eles, eu senti assim uns 70% de melhora
[…]  foi  exigido  pela  vigilância  sanitária,  a  gente  teve  que  fazer  o  curso  para
começar. Mas a gente já sabia fazer pão, só que a gente fazendo esses cursos, a
gente sempre aprende alguma coisa nova né (E03).

Antes  do PNAE não tinha os  produtos  minimamente  processados,  agora tem. A
gente  vê  muita  evolução  neles  nessa  parte  de  produção.  Alguns  produtos
processados, embalados a vácuo, produtos já descascados (E10).
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Observa-se que grande parte dos agricultores familiares organiza a sua produção ape-

nas com experiências que seguem as tradições, por meio da mão de obra familiar e recursos

financeiros para a compra de insumos, e com a inserção do PNAE e acompanhamento técnico

os trabalhadores do campo passaram a investir em processos de produção que proporcionasse

melhor qualidade ao produto:

Nossa, foi um conhecimento assim com relação aos produtores, de qualidade de pro-
duto, sabe, de padrão, e da quantidade mesmo né, plantavam um pouquinho, sozi-
nhos, do jeito lá da horta caseira né (E10).

Para outros agricultores, novos métodos causam estranheza e continuam trabalhando

com métodos de organização tradicionais:

[...]  tem  alguns  que  estão  mais  adiantados  já,  e  outros  que  ainda  falta  àquela
percepção  da  importância  da  rotulagem,  de colocar  o  produto adequadamente,  e
desde como tem que entregar  salsinha e cebolinha, por exemplo, gente,  tem que
entregar nos macinhos né, e eles vem com as sacolas assim, soltas né (E09).

Por meio do exposto, não se pode ignorar o fato de estarmos inseridos em uma socie-

dade capitalista, em que os sujeitos devem atender aos interesses do mercado para serem reco-

nhecidos no meio social, tendo como resultado a modificação dos costumes e a cultura regio-

nal.

O  PNAE  proporciona  reconhecimento  econômico  quando  viabiliza  o  poder  de

compra  e  igualdade  na  questão  de  linhas  de  créditos  específicas  para  investimentos  na

agricultura como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF,

que financia projetos para gerar renda às famílias ou sujeitos individuais que trabalham com a

agricultura familiar e assentados de reforma agrária (MDA, 2017), conforme relatado pelos

entrevistados abaixo diante facilidades proporcionadas por meio do PNAE: 

[…] ajuda a ter o crédito né. Eu acho que, sabe que vai ter uma renda certa né, uma
renda fixa você tem condições de pagar, e tem várias coisas para financiar também,
em função dessa venda [...] (E02).

Olha, você entregando no PNAE, PAA, facilita porque você precisa de uma DAP
atualizada,  de  repente  você  quer  fazer  um  empreendimento,  [...]  Se  não  tenho
dinheiro, tem como você chegar junto com a EMATER, Banco do Brasil, fazer um
empréstimo [...] (E04).

O  E07  considera  que  o  PNAE  proporciona  reconhecimento  econômico,  pois

possibilita que sua família obtenha a maior parte de sua renda provida do programa, bem
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como,  segurança  na  questão  de  renda  mensal  e  melhores  condições  de  trabalho  que

beneficiam a  qualidade de  vida  do agricultor  familiar.  Além,  disso,  o  entrevistado presta

serviços a outros agricultores que não detém de maquinários e certificações exigidas para tal:

[…]  eu tenho a minha receita de 90% porque eu tenho a venda da minha família, e
presto  serviço  para  vários  produtores,  então  me  proporciona  uma  receita  muito
grande. […] Então como a gente tem a indústria legalizadinha, nós conseguimos
fazer esse trabalho para eles  (E07).

O PNAE possibilitou ao E07, o poder de compra referente ao investimento em ma-

quinários para a produção, autonomia de produção, bem como, a inclusão de agricultores que

não detêm legalizações, registros, e tecnologias necessárias para determinada produção. Pode-

se constatar o mesmo em relação ao E01, ele detém em média de 75% da sua renda provida

do programa, possibilitando por meio da assistência técnica e o financiamento dos meios de

produção, o aumento das vendas em mercados externos, bem como, investimentos de infraes-

trutura física.

Esta  ação  proporciona  aos  agricultores  a  acessibilidade  à  comercialização  no

programa, o que possibilitará a redistribuição de riqueza material,  tratando-se de principal

atividade  econômica.  Nesse  contexto,  a  redistribuição  possibilita  (FRASER,  2007  apud

FARIA, 2011) a reorganização da divisão do trabalho, proporcionando poder aos agricultores

em contratar um prestador de serviços local (E07), promovendo reconhecimento por meio de

redistribuição de rendimentos (E01; E07).

No que diz respeito à infraestrutura necessária para a organização administrativa do

PNAE,  ou  seja,  o  espaço  físico  da  COAFRA,  este  é  cedido  pela  Prefeitura  Municipal

localizado na sede da Secretaria de Agricultura. Além do espaço físico a COAFRA recebe

auxílio  da  prefeitura  para  pagamentos  de  parte  de  custos  fixos  da  cooperativa,  como  a

remuneração da estagiária, proporcionando ao agricultor auxílio perante questões burocráticas

e financeiras que abrangem a administração do programa. O apoio do poder público por meio

de cessão de espaço é uma forma de auxiliar os cooperados para a questão de infraestrutura

física, mesmo que cedida provisoriamente. 

Dessa forma, a COAFRA dispõe maiores possibilidades para planejamento de sua

própria sede em longo prazo, como relatado:
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Hoje  a  cooperativa,  acredito  que  já  caminha  com  as  próprias  pernas.  Hoje,  a
funcionária  ainda  não.  Acredito  que  a  prefeitura  está  bancando  ainda,  mas  a
cooperativa  já  tem recurso  para  isso.  Por  exemplo,  a  cooperativa  terminou  ano
passado, com 33 mil reais em caixa, que é o recurso que a gente deixa né (E01).

Considerando que a cooperativa se encontra em melhores condições econômicas, o

E02 relata que para o ano de 2017 alguns custos serão pagos somente pela COAFRA:

[...] então, nós tínhamos o apoio da Prefeitura com a estagiária né, o responsável
agora esse ano já não temos, porque não vai mais pagar, então vão pagar com o
dinheiro da cooperativa, com uma porcentagem né, de cada agricultor (E02).

O valor descontado pela cooperativa tem a possibilidade de duas alternativas para

aplicação, (i) divisão entre os associados; (ii) investimento para a cooperativa:

É,  teve  essas  duas  hipóteses.  [...]  Então  foi  optado  por  investir  na  cooperativa.
Talvez mais tarde fazer uma sede, coisa assim sabe, não sei como eles vão pensar
(E01).

O fato dos cooperados terem um espaço coletivo é um elemento indicador que há a

possibilidade de uma organização administrativa do grupo que no futuro possa viabilizar o

desenvolvimento  econômico.  O  E01  relata  que  ainda  não  tem  conhecimento  do  que  os

cooperados/COAFRA irão fazer em relação ao montante arrecadado, a construção da sede é

apenas uma possibilidade pensada pelo agricultor.

Diante das falas apresentadas, nota-se a importância da cooperação entre agricultores

familiares vinculados ao PNAE e órgãos públicos, ou seja, a prefeitura Municipal, secretaria

de  Agricultura  e  Cooperativa.  A  partir  da  comercialização  para  o  PNAE os  agricultores

cooperam com uma porcentagem da produção para ajudar nos custos da COAFRA, essa ajuda

também é realizada pelos órgãos públicos citados:

Do produtor para a cooperativa é descontado 5% que é a taxa de administração né,
sobre a venda dele mensal, depois tem outros descontos, 3,2% que é obrigatório de
INSS.  E  esse  5%  ainda  é  hoje,  porque  temos  apoio  da  prefeitura,  porque  a
cooperativa  não  tem despesa  de  aluguel,  nem de luz  e  nem de telefone,  se  não
tivesse teria que aumentar essa taxa pra 20%. E ainda os cooperados decidiram em
uma assembleia geral,  descontar  2,19%, alguma coisa assim,  para o aumento de
capital deles. Então fica retido esse dinheiro como uma poupança né (E08).

A COAFRA ainda não tem sede própria, mas os agricultores familiares do PNAE

acreditam que em longo prazo esta sede será possível, sendo que este espaço seria um fator

que facilitaria a administração e comercialização dos produtos da agricultura familiar para as

escolas. 
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O papel  do Estado vem com a ideia  de  um sistema ético,  tendo a obrigação de

proporcionar  desenvolvimento  individual  e  grupal  (SOUZA,  2012)  por  meio  de  relações

públicas de incentivo ao desenvolvimento de forma igualitária, já que o Estado é um ator-

chave para o abastecimento alimentar, no caso do PNAE e de outras políticas públicas deste

segmento (MORGAN; SONNINO, 2008 apud TRICHES, 2010)

Nota-se que o papel do Estado diante políticas públicas da agricultura é o de manter

o agricultor trabalhando no campo perante melhores condições de trabalho (E07):

[...] Mas, eles não estão fazendo nada extraordinário, apenas eles tiraram um pouco
das grandes indústrias que estão milionárias e repassando para nós, nada mais do
que  justo  […]  Eles  estão  repassando  uma fatia  pequena,  mas  muito  importante
(E07).

Quando  o  entrevistado  se  refere  à  redistribuição  perante  comercialização  entre

grandes indústrias e produtor rural, o mesmo interpreta esta ação como sendo uma pequena

parcela de ajuda, no momento satisfatória e de direito do agricultor familiar, que ainda não

está  sendo  realizada  de  forma  igualitária,  pois  percebe  que  o  Estado  possibilita  maior

reconhecimento às grandes indústrias do que para a produção familiar. Entende-se que não há,

por parte do Estado, a devida atenção a esse grupo, prejudicando a inserção no meio social.

A análise  das  entrevistas  também revela  que  os  agricultores  recebem assistência

técnica somente no que diz respeito às técnicas de produção, deixando de lado a questão de

gestão,  sendo  este  fator  indispensável  para  o  entendimento  do  agricultor  no  quesito  de

comercialização e procedimentos burocráticos da política pública:

Quem dá a assistência,  é  a  EMATER, mas assistência sobre quanto custou para
produzir, quanto deve ter de rentabilidade, isso ai não tem (E10).

[...] tinha aquela assistência técnica, mas aquela assistência técnica reducionista né.
O produtor só produz aqui e para a comercialização a gente vê depois como faz.
Então,  às vezes não dá para culpar  o agricultor  em si,  porque ele não teve esse
processo (E01).

[...] E é isso que acontece com a assistência técnica para os agricultores, os caras vão
lá para conscientizar, construir uma coisa, não é uma coisa natural dali, sabe. Às
vezes tem que sensibilizar para ver qual é o fluxo que você deve seguir, sabe (E01).

Em se  tratando  de  sujeitos  que  participam de  uma  política  pública  de  interesse

alimentar que promove a comercialização de produtos da agricultura familiar, é de grande
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importância aos produtores rurais ter  o conhecimento técnico de produção e de gestão da

produção. 

Este conhecimento tem relação com debates públicos, entendimentos para tomadas

de decisão em processos políticos e burocráticos, ou seja, dar possibilidade aos sujeitos à

paridade de participação por meio do conhecimento adquirido.

A assistência técnica na área de gestão poderia possibilitar o aumento e controle do

faturamento  do  agricultor  familiar,  gestão  de  crédito  para  investimentos,  análise  dos

resultados obtidos, entre outros. Essa ação ajuda a promover a independência econômica dos

sujeitos, ou seja, a redistribuição de riqueza material e consequentemente, a integração deste

sujeito  ao meio social,  mas no momento a assistência é  realizada abordando questões de

plantio e qualidade do produto. 

Se  para  alguns  agricultores  o  PNAE  proporciona  reconhecimento  econômico

possível  de  investimentos,  para  outros  agricultores  o  retorno  financeiro  demora  a  ser

concretizado:

[...] tivemos que desenvolver embalagem, contratar nutricionista para desenvolver a
composição nutricional, com todas as informações né, e isso gera custo.  Por isso
que a gente está parando agora. A gente investiu muito e o retorno demora para vir e
as vezes não vem, e ai começa tudo de novo [...] (E01).

Percebe-se que no real concreto, o agricultor E01 relata que ao mesmo tempo em que

o PNAE viabiliza o desenvolvimento da comunidade no quesito de comercialização/renda e

inclusão do sujeito em um grupo social,  ele sente falta do programa não disponibilizar de

recursos para investir na estrutura de produção, como tabelas com composição nutricional,

embalagens, marca, infraestrutura e tudo o que o mercado externo exige para que um produto

seja reconhecido como padrão de consumo.

Nessa questão,  conforme discurso do E01,  o  mesmo limita-se ao  programa,  pois

aquele sujeito que não tem conhecimento necessário para o planejamento da produção, não

consegue se desenvolver sozinho, pois não está inserido em uma realidade que visa estratégias

empresariais. Esse fato é confirmado diante discurso do ente público E09:

Por exemplo, produtos processados devem vir com rotulagem, [...] Antes do PNAE
alguns agricultores até tinham produtos com rotulagem, mas não faziam noção da
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importância, e infelizmente o custo disso é um pouco alto pra eles né [...]. Então no
começo, não entrava o custos dessas coisas na produção, e agora a lei modificou,
eles tem que colocar tudo o que eles gastam com a produção, e eles tem dificuldade
até hoje com isso (E09).

Por meio da análise das entrevistas pode-se entender que para o E04, a participação

no PNAE surgiu como uma oportunidade de escoamento da produção não comercializada no

varejo, proporcionando uma renda complementar. O E04 demonstra que o PNAE não propor-

ciona reconhecimento econômico, sendo considerado apenas como um programa que possibi-

lita a propagação dos produtos como uma forma de divulgação em longo prazo para o merca-

do local:

Para dizer a verdade, ano passado eu quase nem tive lucro, e para poder recuperar,
eu  vendia  na  feira,  que  era  bem  vendido  a  um  preço  mais  elevado,  então
praticamente sai a título de colaboração com o Estado, porque o preço que eles me
pagaram ano passado deu para cobrir somente os custos (E04).

O fortalecimento da agricultura familiar, bem como, o desenvolvimento de hábitos

alimentares  mais  saudáveis,  não será efetivo considerando os  valores que são repassados.

Alguns agricultores esperam obter renda do PNAE como um valor fixo mensal que possibilite

melhores condições de vida.

Existem produtos da agricultura familiar que apresentam custos de produção mais

elevados  que outros,  como por  exemplo,  o  leite  orgânico,  geleias,  molhos,  dentre  outros

produtos alternativos citados pelos entrevistados. O PNAE Estadual ignora este fato e realiza

o pagamento sem considerar a diferenciação do produto e custos de produção:

[...] o PNAE Estadual não pagava a diferença, a gente entregava como convencional
[...]  a  gente  tentou  várias  vezes  e  não  conseguimos.  E  do  Município,  pagava  a
diferença [...] (E01).

[...]  eles fazem o preço tudo baseado na CONAB, e a CONAB envolve o Brasil
inteiro, e às vezes foge da realidade de cada região (E04).

O programa, em nível de comercialização para as escolas Estaduais, não leva em

consideração a realidade regional e os custos de produção e comercialização,  impactando

negativamente  na  renda  do  agricultor  familiar.  Isso  afeta  diretamente  para  o  não-

reconhecimento econômico por meio das práticas de produção regionais, resultando na falta
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de  incentivo  à  produção  de  produtos  alternativos  que  podem  contribuir  para  o

desenvolvimento dos indivíduos ali inseridos. 

Para que o produto do agricultor familiar chegue até as crianças, é necessário que as

instituições de ensino apresentem condições de armazenamento e de preparação do alimento.

A questão de falta de estrutura é um dos pontos chaves do não-reconhecimento econômico

proporcionado entre política pública e agricultor familiar, pois dificulta o armazenamento e

preparação da merenda escolar. 

A precariedade de estrutura física ocasiona a violação que rege uma das exigências

do PNAE diante do Art. 33 da Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013, no que diz respeito

ao  controle  da  qualidade  da  alimentação  escolar:§4º  cabe às  Entidades  Executoras  ou  às

Unidades Executoras adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, a estocagem e o

preparo/manuseio  de  alimentos  com condições  adequadas  de  higiene  sanitária  até  o  seu

consumo  pelos  alunos  atendidos  pelo  Programa  (FNDE,  2017).  Conforme  entrevista,  o

agricultor relata que: 

[...]  primeiro que não tinha estrutura,  eles eram acostumados com aquela comida
enlatada que fazia na hora, e depois começou a vir repolho, alface, cenoura, tinha
que estar limpando, não tinha onde armazenar (E01).

O PNAE não está atento a estas questões, pois o seu objetivo não garante apoio a

todos os processos do programa, apenas foca na questão de garantir a alimentação provida da

agricultura familiar aos alunos. Segundo relatos, os sujeitos que preparam a merenda escolar

para  as  crianças  não  recebem suporte,  ou  seja,  cursos  e  fiscalizações  necessárias  para  o

preparo dos alimentos às crianças, sendo que produtos da agricultura familiar devem receber

atenção especial  nessa questão,  já  que produtos  industrializados chegam pré-preparados  e

enlatados, até as escolas.

No que se refere às condições de transporte para entrega dos produtos,  o auxílio

prestado pela Prefeitura (gestão 2016) em termos de infraestrutura das estradas não atendeu as

necessidades dos agricultores (E05). Os E02 e E07 também relatam dificuldades em relação

às condições de transporte:

[...] nesse ano que passou foi bem difícil. A gente pediu um cascalho porque tem as
estradas que dão acesso às estufas na verdade né, e até hoje não chegou o cascalho.
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Só que agora nessa nova administração, na verdade, a gente nem conversou direito
né. Mas eu acho que os buracos vão ficar lá (E05).

Dificuldade um tanto é o clima e o transporte.  […] porque os outros municípios
também pegam, ai o transporte se torna difícil. [...] ai que o Estado tem que apoiar
com transporte, hoje a prefeitura faz esse apoio [...] mas eu acho que teria que ter
alguma coisa do Estado nesse aspecto (E02).

[...] nós temos um caminhão, segundo o secretário, já está licitado, a gente ganhou,
mas  está  muito  enrolado,  não  sei  como  eles  conseguiram  fazer  licitação  desse
caminhão, parece que não está disponível ainda, não sei como está lá, mas está bem
difícil (E07).

De acordo com a fala do E04, o mesmo percebe dificuldades de acesso entre o meio

rural e urbano para fins de comercialização dos produtos destinados ao PNAE, sendo que para

as escolas do meio rural existe um ponto de entrega e um responsável pela distribuição, pois a

distância entre as escolas rurais acaba inviabilizando que o agricultor realize a entrega por si

só: 

Para as escolas do interior tem o açougue comunitário, que os produtores deixam a
quantidade lá, ai tem um responsável, que faz a distribuição das escolas do interior,
e aqui da cidade o produtor mesmo entregam (E10).

Os sujeitos que vivem no meio rural devem se deslocar com transporte próprio para

realizar  a  entrega  dos  produtos  nas  escolas  Estaduais  da  área  urbana.  Essa  questão  está

presente em um sistema no qual só faz parte do processo produtivo quem apresentar caráter

social de condições de trabalho (FARIA, 2011), ou seja, se apresentar meio locomoção. Em

contrapartida,  pode-se considerar  a  falta  de  repasse de  informações,  pois  segundo o ente

público E08, o caminhão para transporte dos produtos está em fase de licitação:

Mas nós fizemos um projeto para o PROENF,  de um caminhão refrigerado,  foi
aprovado o projeto né, está em fase de licitação. A gente está pensando mais para
distribuição,  e  para  trazer,  agora  todo  mundo  tem  carro,  camionete  né.  Muitos
financiaram camionete pelo PRONAF (E08).

O E04 acredita que com a Gestão Municipal de 2017 serão destinados investimentos

para a infraestrutura das estradas, mas não pelo fato da dificuldade dos agricultores realizarem

entregas para a alimentação escolar, mas sim, pela necessidade de melhores condições para

aqueles que trabalham no cultivo da soja e do fumo:  

[…] porque logo logo vem safra de soja, safra de fumo, então ele está pensando
grande, e consequentemente vai ajudar essas coisas mais pequenas também. E como
eu  te  falei,  primeiro  as  coisas  grandes  que  rendem  dinheiro,  depois  o  menos
importante ou menos desvalorizado no caso né, que é a alimentação (E04).
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Analisando a fala dos entrevistados, pode-se dizer que os sujeitos que fazem parte do

programa não são reconhecidos diante da importância de investimento em um lugar adequado

para armazenamento, preparação e entrega do alimento. Nota-se maior importância à questões

que geram  status e riqueza,  mesmo que comprometendo a saúde e qualidade de vida dos

sujeitos, ou seja, o cultivo da soja e do fumo.

Segundo  relatos,  a  verba  para  investimentos  em  infraestrutura  escolar  não  está

prevista  nas  resoluções  que  regem o  PNAE,  considerando  este  fato,  um ponto  fraco  ao

programa,  pois  as  escolas  necessitam  de  melhores  condições  para  armazenamento  e

preparação dos produtos oriundos da agricultura familiar.

Quando o alimento é mal armazenado perde-se a qualidade e o mesmo chega à mesa

das crianças de forma inadequada. Essa questão pode levar o agricultor à falta de estima,

desvalorização do produto regional e rejeição da participação deste sujeito no meio social. O

sistema  de  capital  apresenta  os  alimentos  como mercadoria  padronizada  diante  status de

marcas para elevar indústrias que lideram o mercado, e com isso, ressalta-se as diferenças de

classes e desvalorização de produtos da agricultura familiar. 

Nesse  caso,  o  agricultor  não  tem  voz  perante  decisões  de  armazenamento  e

preparação do alimento, sendo falsamente reconhecido e “impedido de participar como um

par na vida social, como consequência de padrões institucionalizados de valoração cultural

que estabelecem alguém como desmerecedor de respeito e estima” (FRASER, 2007, p.113).

Diante  disso,  essa  situação  impede  as  práticas  políticas  coletivas  e  a  desigualdade  de

distribuição, podendo levar o produtor a não apresentar desejo de participação.

8.2. RECONHECIMENTO SOCIAL

O reconhecimento social tem origem na percepção de que determinados membros

contribuam para a reprodução da vida social, mas este fator está diretamente ligado com injus-

tiças providas do não-reconhecimento diante da má-distribuição.  Outro fator influente é o

crescimento de um mercado destinado a valorizar padrões de maximização de lucros e interes-

ses pessoais, deixando de lado a valorização da cultura dos indivíduos sociais (MATTOS,

2009).
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Segundo Fraser (2007), o que requer reconhecimento não está atrelado à identidade

grupal, mas sim, às condições dos membros desse grupo como indivíduos integrais na intera-

ção social. A negação desse direito ocorre quando a condição de determinados indivíduos, em

virtude de padrões institucionalizados de valoração cultural, não se enquadra, e por isso, estes

não participam em condições de igualdade.

Dessa forma, esses padrões devem considerar todos os indivíduos como parceiros

iguais na vida social a partir do reconhecimento recíproco e igualdade de status, sendo esta

ação denominada como condição intersubjetiva da paridade participativa (FRASER 2007).

Os elementos constitutivos desta categoria de análise podem ser analisados por meio

da “objetivação normativa, inserção nos espaços coletivos de poder (relação de pertença) e

definição de um projeto social comum” (FARIA, 2011, p. 29).

As entrevistas demonstram que a participação em projetos de políticas públicas pos-

sibilita a integração social de alguns agricultores, diante do relato do E01, a participação no

projeto tornou o seu produto visível ao outro, levando alimento para distintos grupos sociais,

que antes, não tinham acesso:

[...] Então lá está o filho do agricultor, o filho do médico, o filho da cozinheira,
então você democratiza isso [...] Então é por isso que a gente sempre se enquadrava
nesses programas, não só pela questão financeira, mas por outras questões também
né [...] Porque ai você dá valor também, né, para a pessoa. “Ah, eu estou produzindo
alimento que vai  lá para a merenda escolar,  e  isso está voltando em renda para
mim”. Então a maioria dos agricultores não vê isso só como uma fonte de renda, vê
também essa questão de ter o produto valorizado, [...] (E01).

A maioria do pessoal que entrega é bem reconhecido, pelo seguinte,  as crianças
mesmo já dizem: “Hoje nós vamos ter comida que a tal pessoa vai trazer.” [...] Eles
falam  assim.  Chega  o  caminhão  de  verdura:  “Tem  alface  refogando”.  É  muito
reconhecido  entre  as  crianças,  é  muito reconhecido.  [...]  a  criança  que come na
escola [...] chega em casa e pede para mãe, isso ai é gratificante também, e o PNAE
trouxe esse tipo de coisa (E02).

 [...] eu fui muito conhecida nas escolas, eu consegui fazer um nome, e a propaganda
ajuda bastante, e na escola era bem aceito. Eu falei de uma maneira passada quando
eu estava trabalhando com as geléias,  e agora com os molhos de tomate que eu
forneci ano passado, eles serviam junto com macarrão, com polenta e misturavam
outras receitas, mas eu não pude ver esse reconhecimento por parte dos alunos, mas
sim por parte das serventes e elas falavam que facilitou muito o trabalho, e isso foi
dignificante pra mim porque é uma maneira caseira, prático e com um sabor bom
assim (E04).
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O E03 compartilha da mesma experiência sobre a comercialização para o PNAE,

sentindo-se  acolhido  ao  ter  o  seu  trabalho  reconhecido  pelos  alunos  ao  lembrarem seus

produtos diante das refeições diárias, bem como, o fato do contato direto com clientes por

meio de pedidos em sua residência. Nota-se a integração dos produtos da agricultura familiar,

em  entrevista  com  o  E05,  relatando  que  seus  produtos  foram  aceitos  pela  comunidade,

principalmente pelas serventes das escolas que recebem os produtos do PNAE.

A  relação  de  entrega  do  produto  acaba  criando  vínculos  entre  agricultor  e

funcionários da escola, ampliando vendas diretamente do produtor rural, assim como relatado:

O  produtor  entrega  para  a  escola,  eles  notam  que  o  produto  é  bom  e  acabam
comprando direto do produtor (E10).

Nesse  sentido,  o  PNAE  possibilita  a  integração  entre  grupos  diante  da

comercialização dos produtos. Tornar o seu produto visível para os sujeitos sociais traz a eles

um  sentimento  de  pertença,  de  participação,  não  só  por  questões  financeiras,  mas  por

viabilizar a inserção de produtos regionais a quem consome produtos industriais. 

Apesar  de  ocorrer  esse  vínculo,  ocorre  a  negação  ao  reconhecimento  quando

deparado com a falta de interesse por parte dos pais dos alunos em conhecer de perto de onde

vem o alimento que seus filhos consomem:

[...] seria importante até fazer um trabalho assim, de demonstrar para as crianças, às
vezes  é  um  vizinho  que  está  entregando,  mas  eles  nem  sabem  né.  [...]E  está
diretamente ligado aos pais, essa alimentação está indo para os filhos deles, e eles
não conhecem de onde que vem, não tem esse interesse das pessoas conhecer, a
maioria não liga, não sabe quem produz, como produz, a importância do produtor.
[...] (E10).

O  entrevistado  da  COAFRA  acha  que  os  pais  dos  alunos  deveriam  ser  mais

envolvidos  na  questão  alimentar  das  escolas,  bem  como,  dos  processos  de  produção  e

interesse em conhecer a realidade do agricultor rural, pois quem detém o conhecimento sobre

as práticas de trabalho é somente quem convive diariamente nesse processo de produção da

agricultura. 

 O reconhecimento social aparece diante vínculo entre os entes públicos, ou seja,

EMATER,  Secretaria  de  Educação  e  COAFRA,  para  com os  agricultores  vinculados  no

PNAE. 
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A EMATER apresentou uma proposta (2017) de venda do PNAE para as prefeituras

de Curitiba, Araucária e Rio Azul, alguns para escolas da rede Estadual e outros Municipal. A

COAFRA  realizou  parceria  com  um  dos  agricultores  familiar,  efetivando  o  registro  e

legalização  pelo  Ministério  da  Agricultura  de  sua  “indústria”,  deixando-a  adequada  para

prestar serviços à cooperativa e seus associados, com finalidade de entrega dos produtos ao

PNAE (E08;  E10).  Essa  ação  possibilitou  o  reconhecimento  ao  agricultor  no  sentido  de

elevação de renda e integração social ao cooperado, fazendo com que o mesmo obtivesse

conhecimento  dos  elementos  que  permeiam processos  burocráticos  e  de  trabalho  de  uma

pequena  “indústria”,  possibilitando  o  desenvolvimento  e  futura  expansão  ao  agricultor

familiar. 

Como meio de incentivo às mudanças de hábitos alimentares por meio de consumo

de alimentos da agricultura familiar, uma das escolas do município serve os alimentos em

buffet, possibilitando às crianças optar pelo alimento de sua preferência: 

Eles fizeram buffet na escola, pra se servir, bem bacana, então cada criança se serve
no que quer. A escola x é um pouco mais exigente, falavam que as crianças não
comiam isso ou aquilo, a gente discutiu isso com o núcleo, ver quem é responsável
pela alimentação né, ai o núcleo veio pra ter uma conversa com a escola, fazer uma
pesquisa, chegou na hora em que estava sendo servida a alimentação e entrevistou as
crianças,  se  elas  gostavam  de  determinado  tipo  de  doce.  Veio  a  própria
coordenadora do Núcleo Escolar,  e nós levamos todos os tipos de doce lá,  e foi
servido para as crianças, e foi feita uma pesquisa sobre o que eles acharam daquele
doce, e o que eles gostariam que fosse servido (E10).

A autonomia proporcionada às crianças na questão de escolha do alimento possibilita

maior incentivo às mudanças de hábitos alimentares/consumo, bem como, reconhecimento

por parte do Núcleo Educacional em tomar a iniciativa de conhecer a realidade das escolas

para melhor direcionar os produtos da agricultura. Como visto, alguns produtos da agricultura

familiar  causam estranheza  e  rejeição  pelos  alunos,  por  mais  que  a  intenção  do  Núcleo

Escolar seja o aluno, o agricultor também acaba se beneficiando, pois a pesquisa realizada

pelo Núcleo acaba direcionando os produtos mais aceitos pelos alunos, fazendo com que o

agricultor produza conforme demanda e preferência de quem consome. 

Estas  ações  são  de  responsabilidades  dos  órgãos  citados,  dessa  forma,  nota-se  a

importância dos mesmos para a inserção do agricultor em meio à política pública, trazendo

relações de interação com o meio externo, bem como, renda alternativa diante diversificação

da produção. 
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O E01 demonstra um sentimento de acolhimento ao entregar seu produto,  ele  se

sente  capaz  de  desenvolver  aquela  atividade  destinada  para  a  alimentação  de  crianças  e

relatou a experiência de integração diante de uma visita das crianças para conhecer o processo

de produção do seu produto.

Essa produção tem grande valor cultural para o agricultor familiar, pois se trata de

costumes  e  práticas  de  trabalho  passadas  durante  várias  gerações  que  não  podem  ser

universalizados. O saber do agricultor envolve questões acerca do valor de práticas culturais,

da formação da identidade, dependendo de valores historicamente construídos que exigem o

reconhecimento  dos  sujeitos  externos  para  que o  agricultor  sinta-se  parte  do  meio  social

(FRASER, 2007).

A  entrega  do  produto  para  a  merenda  escolar  faz  com  que  o  agricultor  tenha

remuneração pela atividade, mesmo que seja de complementação, torna possível a propagação

do mesmo à comunidade externa. A expansão dos produtos da agricultura familiar para os

sujeitos  que  vivem  na  área  urbana  têm  grande  importância  para  a  construção  do

reconhecimento às comunidades do campo, bem como, mudanças de hábitos de consumo por

parte dos sujeitos sociais.

Para Enriquez (1997) apud Faria (2004) em uma sociedade dominada pelo capital, as

organizações  capitalistas  vêm com o objetivo  de  dominação.  Dessa  forma a  inclusão  do

agricultor familiar diante da comercialização de produtos regionais é um fator que possibilita

o reconhecimento, pois é no trabalho que os sujeitos adquirem a sua identidade e pertença

social. Este entendimento é retratado na experiência do E07 em sua participação no PNAE:

[...] a nossa região aqui é difícil para a minha indústria, porque a gente é pequeno e
não consegue concorrer com as indústrias grandes [...] O PNAE deu esse suporte
para agricultura,  eu estou fortalecendo a minha indústria  para conseguir  ter  uma
logística  maior  para  estar  conseguindo  ter  mais  carro  de  entrega,  melhorar  o
processamento (E07).

O  EG  sente-se  incluído  socialmente  diante  oportunidade  de  comercialização,

relatando que o PNAE abriu portas que possibilita a sua “indústria” concorrer com grandes

produtores, bem como, uma melhor qualidade de vida: 

[...] nós estamos ganhando mais, porque veja, antigamente para a gente poder ir a
um baile na comunidade, a gente ficava no lado de fora porque não tinha dinheiro
para pagar a entrada, e isso era a grande maioria, e hoje não, hoje a gente tem uma
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vida  muito  boa!!  Tem  uma  vida  muito  boa.  Então  nós  não  nos  sentimos  mais
inferiorizados porque temos uma autoestima melhor (E07).

Observa-se na primeira fala do agricultor, quando ele usa a palavra indústria, na qual

pode se entender que este coloca uma importância nos elementos definidos como objetivos

que  levam  ao  sucesso  no  sistema  de  capital,  ao  passo  que  a  economia  familiar  visa  o

desenvolvimento da coletividade da produção e não grandes quantidades de um ou outro.

Para  o  E07,  a  política  pública  do  PNAE  possibilita  o  reconhecimento  social,

autoconfiança e interação de práticas de trabalho que não se caracteriza mais como sendo da

agricultura familiar,  pois  ele  não quer  ficar  “pequeno”,  ele  quer  crescer  e  concorrer  com

grandes  indústrias.  O  ente  público  E09  reforça  esse  sentimento  durante  as  interações

realizadas com os cooperados:

Nós tivemos uma reunião agora, que tem o Conselho da Alimentação Escolar - CAE
[...] eu falei que o PNAE não é uma coisa pra eles entrarem e ficarem a vida toda, é
uma porta de entrada pra aprender a trabalhar comercialmente com os produtos, mas
se for trabalhado dentro das normas e das legislações, eles podem vender o produto
para quem quiser (E09).

A concretização do relato acima pode ser constatada pela entrevista com os órgãos

que administram o programa no município:

[...] ele era o maior vendedor do PNAE, dos primeiro assim, e na feira, hoje ele não
ta  nem na feira  mais,  e  não entrega  muita coisa  no  PNAE,  porque ele  já  abriu
mercado, Rebouças, aqui em Rio Azul [...] (E08).

[...] tem uns que passaram pela gente e hoje já são independentes. Por exemplo, tem
um senhor que plantava pra alimentação escolar, hoje ele já não está mais, comprou
um caminhão e vende nas casas e no comercio (E09).

Os agricultores familiares do município de Rio Azul foram percebidos por sujeitos

externos, mais especificamente por uma pesquisadora de políticas públicas do Canadá, sendo

reconhecidos pelo trabalho desempenhado no campo a partir do Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar:

Você acredita que aqui nós recebemos uma repórter do Canadá?! Pra uma reporta-
gem do PNAE, por que assim, lá no Canadá ela trabalha com políticas públicas da
saúde, mas ela conversou com uma professora brasileira, que contou que o Paraná
tem essa política pública do PNAE. Ai ela entrou em contato com a Secretaria de
Educação de Curitiba, e ai a secretaria de Educação fez uma conversa com ela e de-
pois ela queria vir para o campo para perguntar ao produtor justamente isso, qual era
o reconhecimento dele em relação à política do PNAE. E ai, ela veio aqui pra Rio
Azul, [...] visitou [...] um produtor só de frutas e de algumas hortaliças [...]. Então é
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bacana né, até o pessoal do Canadá vindo aqui pra conhecer essa política pública,
querendo entender se realmente todos estão satisfeitos ou não (E08)

O órgão entrevistado não soube informar sobre os resultados dessa aproximação, mas

o  interesse  de  pessoas  externas  diante  pesquisa  com  a  agricultura  familiar  pode  trazer

notoriedade ao programa, e por consequência reconhecimento social para os agricultores a fim

de estabelecer relações sociais.

Como relatado por Ventura (2011), essa questão resulta no reconhecimento pelos

demais  membros,  conferindo  ao  indivíduo  o  sentimento  do  próprio  valor.  Em  outra

concepção, o  E01 sente que a sua participação no PNAE não é tratada de forma totalmente

democrática:

[...] a assistência técnica sempre seguiu esse caminho, o agricultor é da porteira para
cá, e daqui para cá é outra história (E01).

A relação hierárquica ainda se faz presente nas atividades de assistências técnicas

prestadas.  O agricultor  não  é  visto  como sujeito  igual  por  meio  do trabalho manual  que

desempenha, deve-se considerar o saber desse sujeito, não o conhecimento técnico, mas o seu

saber de ofício. Para Morin (2003) questões relacionadas a política econômica são incapazes

de perceber as necessidades e paixões humanas, da vida na terra e de estudar a realidade de

uma forma mais crítica diante do sistema em que vivemos. 

Nesse  ponto,  são  identificadas  ações  que  podem  não  possibilitar  o  direito  ao

reconhecimento  social,  pois  os  sujeitos  devem ser  tratados como iguais,  independente  da

posição de trabalho que ocupam. Essa questão é tratada por Fraser (2007, p. 120) diante da

preocupação da capacidade do ser humano desenvolver ações com o outro em meio à ordem

de status da sociedade e às hierarquias de status culturalmente definidas. “Dessa forma, uma

concepção  ampla  da  justiça,  orientada  pela  norma  da  paridade  participativa,  inclui  tanto

redistribuição, quanto reconhecimento, sem reduzir um ao outro”. 

De acordo com a Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013, Capítulo I, Art. 2° das

diretrizes  e  do objetivo  do  programa,  o  mesmo estabelece  (I)  o  emprego da  alimentação

saudável compreendendo o uso de alimentos que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos

alimentares saudáveis, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos, bem como, (II) o
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apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivo para a aquisição de alimentos providos

da agricultura familiar (FNDE, 2017).

A presente resolução visa o desenvolvimento de dois públicos, alunos e agricultores

familiares.  Diante  pesquisa,  o  PNAE  apresenta  importante  participação  na  tentativa  de

mudança de hábitos alimentares começando dos anos inicias escolares. Mas notou-se a falta

da exposição da ideia como um programa para fins de consumo consciente, ou seja, consumo

da agricultura familiar versus consumo de produtos do mercado capitalista.

O consumo sustentável de produtos da agricultura familiar eleva os sujeitos como

iguais,  manifestando  os  valores  culturais  dos  sujeitos  do  campo.  As  estratégias  de

comercialização  utilizadas  no  mercado  conquistam os  indivíduos  e  os  fazem pertencer  a

grupos que são determinados pelo padrão social estipulado. Produtos industrializados e  fast

food são exemplos de status social.

Os valores  culturais  estão sendo esquecidos,  dando lugar  ao que é tecnológico e

moderno.  Nota-se  a  necessidade  de  mudanças  para  hábitos  mais  saudáveis,  como rege  a

política  do  PNAE.  Conforme relato  do  E01,  onde o mesmo percebe que as  crianças  das

escolas urbanas não estavam acostumadas com uma alimentação saudável,  pois a comida

industrializada ainda é muito presente na rotina alimentar, e que as crianças das escolas rurais

respeitavam mais a cultura e a diversidade da produção agrícola, por já estarem inseridas na

mesma realidade que os produtores: 

E a gente observava isso por fora, que nas escolas do interior, Marumbi, Invernada,
era bem tranquilo. E na cidade é outro contexto para as crianças né. [...]  Ai isso
dificultava um pouquinho né, nada que impedisse, mas dificultava bastante (E01).

As crianças inseridas no meio urbano consomem produtos industrializados para se

sentir inseridas no padrão capitalista e que gera pertença grupal. Para Mézáros, (2007, p 58)

“esse sistema em todas as suas formas capitalistas ou pós-capitalista é orientado à expansão e

dirigido pela acumulação”.  O PNAE vem como um intermediador de mudanças diante de

hábitos de consumo, mas conorme relatos dos agricultores, ainda não são presentes ações

diretas que viabilizem o contato do aluno com o agricultor a fim de aproximar esta cultura e

práticas de trabalho por meio de palestras e visitas técnicas.
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Outra questão relacionada à aceitação do produto da agricultura familiar é em relação

às exigências nos padrões para comercialização:

A escola é acostumada a comprar laranja, ai vem a laranja do mercado padrãozinho
né [...]. Ai vem a laranja do agricultor, e é outro tipo de laranja, as vezes não é tão
grande, é pequenininha. Ai você vai dar para as crianças, e uma pega uma laranja
grande, outra pega uma menor. Então isso não foi trabalhado sabe, ai as crianças já
começam a reclamar para as cozinheiras e vira uma bola de neve. Essa é uma visão
que o pessoal tem né, que o mais bonito é o melhor né (E01).

E as  pessoas querem aparência do produto também,  eu foco  mais  na qualidade,
porque, por exemplo, o orgânico é bom, mas não tem a aparência que as pessoas
esperam (E04).

Diante  da  Resolução  n°  26  e  relato  do  E01,  notam-se  dificuldades  para  o

desenvolvimento  dos  agricultores  no  sentido  de  continuidade  de  interação,  pois  como já

relatado, o PNAE proporciona a propagação da alimentação provida da agricultura familiar e

inserção dos mesmos na sociedade,  mas ainda não é considerada suficiente diante de um

mercado no qual se valoriza produtos industrializados e que geram status de consumo.

Segundo o E01, o projeto político pedagógico das escolas não aborda assuntos que

permeiam esta política pública para que os alunos tenham consciência do procedimento do

programa, bem como, desenvolvimento do pensamento crítico.  

O E01 percebe que para as crianças inseridas no meio rural a realidade da cultura do

cultivo do próprio alimento é uma questão natural, pois o alimento existente para o consumo

da família é o mesmo consumido na escola. Já para as crianças do meio urbano essa realidade

não  é  tão  presente,  pois  estas  tem  maior  acesso  aos  grandes  centros  e  à  produtos

industrializados elevados pela mídia.

Nota-se a rejeição no preparo do alimento aos alunos, ainda sendo muito valorizados

os produtos industrializados por apresentarem manuseio e consumo prático:

É difícil trabalhar com as nutricionistas, as merendeiras não têm amor pelo produto
que a gente entrega, sabe, assim, não valorizam, ainda é cultural talvez da nossa
região.  Porque  assim,  dói  o  coração  da  gente  preparar  a  amora,  no  caso,  com
capricho e gosto, desde a colheita, lava, processa, entrega, e você não ver aquele
produto bem preparado para os alunos, sabe, e não é bem preparado (E07).
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O  desejo  do  E07  é  de  que  os  envolvidos  no  processo  da  alimentação  escolar

respeitassem a sua produção e o acolhessem como igual aos outros sistemas de produção. Mas

diante entrevista com o ente público E09, o discurso diverge:

Eu já levei merendeiras pra fazer visitas também, pra eles entenderem da dificuldade
que eles têm para produzir porque dá geada, teve um senhor que perdeu mais de 200
pés  de  couve por  causa  da  neve aquela  vez  que deu.  Então  facilitar  tudo  nesse
sentido,  as  crianças  recebem um produto  mais  fresco,  tem mais  diversidade  de
alimento, por que antes era só produto industrializado. [...] Tem criança que os pais
comentam, que em casa não come verdura, mas na escola come. Então na realidade,
tudo isso é pra fazer com que a criança tenha uma alimentação melhor (E09).

Nota-se a falta de diálogo entre as duas partes, agricultor e ente público E09. O órgão

público  citado  tenta  desempenhar  as  suas  funções,  mas  não  realiza  as  necessidades  do

agricultor, ocorrendo à negação do reconhecimento social devido à falta de interação para

resolver determinados conflitos.

O  preparo  do  produto  é  fundamental  para  uma  boa  qualidade  da  alimentação,

necessitando da colaboração de todos os envolvidos para que o agricultor seja acolhido pelo

meio:

Não é a nossa parte sabe, como eu vou chegar e falar que a merendeiras não estão
preparando bem?! A gente vai apanhar das merendeiras, a gente escuta muita… [...].
Eu acho que um pouco é preguiça de fazer o produto, porque estava muito cômodo
fazer um suco de pacotinho né (E07).

Produtos padronizados, que chamam atenção pela aparência e elevam o status social,

são os mais valorizados, diante percepção do E01 e do E07. Essa questão é estabelecida pelo

sistema  de  capital  (MARX,1964  apud  MÉSZÁROS,  2002)  que  se  constituiu  sobre  as

estruturas discriminatórias alienantes, e forçosamente as adaptou aos seus objetivos e suas

exigências de produção.

O não reconhecimento e dificuldades de aceitação do produto da agricultura familiar,

quando considerado questões de aparência e preparação, é um grande fator que pode levar à

negação ao reconhecimento social, pois nega o direito dos sujeitos do campo diante os modos

de produção artesanal e regional. 

Mesmo que o reconhecimento perante a produção dos produtos regionais providas da

agricultura  familiar  seja  relativamente  baixa,  o  E01  relata  a  questão  de  oportunidade  de
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diversificação da produção, já que a atividade que predomina no Município de Rio Azul é o

cultivo do tabaco:

Especificamente em Rio Azul,  é  um benefício muito grande,  porque promove a
diversificação da agricultura [...]. Então, hoje você vê diversas famílias produzindo
alimento, em vez de estar produzindo fumo, né (E01).

[...] a gente plantava fumo, e nós queríamos sair do fumo, vamos dizer diversificar
né, e acabamos entrando nesse projeto para ver se a gente parava com o fumo e
ficava só com as verduras né. [...]  Antes nós plantávamos fumo e pouquinho de
verdura, e agora é o contrário né, a gente está mais com verduras e menos com
fumo, bem dizer paramos, para a próxima safra não vamos plantar mais (E05).

Os  sujeitos  que  trabalham  no  plantio  do  fumo  estão  expostos  a  vários  efeitos

negativos, dentre eles resíduos de tabaco que são cancerígenas para os humanos, gases de

efeito estufa no meio ambiente, trabalho infantil e diminuição da frequência escolar, dentre

outras  doenças  e  problemas  sociais,  como  relatado  pela  Organização  Pan-Americana  da

Saúde/Organização Mundial da Saúde (2017)3.

Diante do relato e comprovação dos malefícios à qualidade de vida dos agricultores

diretamente expostos às atividades do cultivo do tabaco, o sistema de capital desconsidera o

detrimento da saúde destes sujeitos, colocando a frente o objetivo de mover a estrutura social

por  vias  do  capital.  Essa  estrutura  social  é  relatada  por  Faria  (2004)  como  de  caráter

autoritário disseminado pelo estado capitalista, considerando em si mesmo, a negação, sendo

a alienação ao sistema vigente. 

Essa alienação é ocultada a partir da naturalização de atitudes que oferecem uma

compensação ao trabalhador, sendo este a remuneração. A alternativa de comercialização para

o PNAE pode ser considerada de grande importância para a diversificação, e ocorrendo a

possibilidade de reestruturação na questão de repasse de verba, considerando 30% do repasse

do  FNDE e  o  repasse  da  Prefeitura  Municipal,  um valor  baixo,  ficaria  mais  acessível  à

questão  do  reconhecimento  e  integração  social  aos  envolvidos,  em  se  tratando  de  uma

atividade que é considerada cooperativa. 

33  Os resíduos de tabaco contêm mais de 7.000 substâncias químicas tóxicas que envenenam o meio ambiente,
sendo algumas delas cancerígenas para humanos; As emissões de fumo do tabaco liberam milhares de toneladas
de agentes cancerígenos, substâncias tóxicas e gases de efeito estufa no meio ambiente; De 10% a 14% das
crianças de famílias que cultivam tabaco faltam aula por causa do trabalho em campos de cultivo; Entre 60% e
70% dos trabalhadores  agrícolas  que trabalham com cultivo de tabaco são mulheres,  que estão diretamente
expostas  a  produtos  perigosos;  O  tabaco  contribui  para  16% das  mortes  por  Doenças  Não  Transmissíveis
(DNTs). (OPAS/OMS, 2017).
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No que diz respeito à interação entre os sujeitos pertencentes ao programa, o E01

destaca  que a união  entre  os  membros  fez  com que a  cooperativa  tivesse  força  para  ser

fundada, ocorrendo a formação de vários grupos, mas que hoje, resultam em interações falhas

em alguns aspectos:

Primeiro foi pela associação, antes da cooperativa nós vendíamos pela associação, ai
depois que surgiu a nossa ideia de montar a cooperativa, foi nós que corremos atrás
para poder ter mais condições de venda né (E02).

Ah, a gente já teve vários grupos [...]  mas depois que foi montada a agricultura
juntou  os  grupos,  sabe,  porque  antes,  a  gente  entregava  para  o  PNAE,  pela
Associação  da  Beira  Linha [...]  Mas agora  assim,  sente-se  essa  falta,  sabe,  essa
interação, esse encontro. Mas eu não sei ate que ponto isso chega a contribuir, sabe,
nesse momento (E01).

É, é um pensamento mais individualista. E se caísse assim um milagre, acabou, não
existe mais individualismo, e tivesse mais parcerias (E04).

Os  distintos  grupos  que  trabalhavam  no  PNAE  uniram  forças  e  fundaram  a

COAFRA, criou-se um vínculo entre os agricultores, mas hoje se encontram distantes e cada

família acompanha o andamento e processos do PNAE separadamente, realizando encontros

coletivos apenas para discutir assuntos no que permeiam o programa em questão.

Os agricultores não sentem a necessidade de contato coletivo se não for para resolver

questões do programa de política pública. O sistema de capital interfere ideologicamente na

possibilidade  de  vida  coletiva,  ele  privilegia  o  sistema  individual  na  busca  pelo

desenvolvimento econômico. Os desejos individuais são mais difíceis de serem percebidos

diante dos sujeitos sociais, já os sujeitos coletivos são mais perceptíveis e ganham força por

lutarem em prol de uma realização em comum (VENTURA,1998).

Apesar do grupo de agricultores que fazem parte do PNAE não manterem muitas

interações  afetivas  entre  si,  bem como,  participação de  reuniões  para  solucionar  assuntos

diversos, nota-se que os mesmos realizam parcerias de produção, sendo esta uma ação ligada

às relações que objetivam parcerias de negócios:

Então a gente conversa, como eu te falei, se ajuda, se está sobrando uma polpa meio
barata, eu posso ofertar e fazer uma geleia. [...] Eu processo, cobro bem pouquinho
para fazer a geleia (E07).
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[...] mas nem todas as frutas eu tenho aqui, tem coisas que eu faço parceria com
outros agricultores e transformo aqui, com produtores que tem a fruta mas não tem a
cozinha. Então eu trabalho muito com parceria [...] (E04).

Eu produzo mais panificados. As hortaliças são quando sobram hortaliças mesmo, ai
gente vende, ajuda os companheiros quando não tem né, e fazemos as trocas (E02).

Observa-se na fala do E02, que o mesmo realiza trocas de produtos, identificando

esta ação como cooperativa,  onde um ajuda o outro diante do sustento das famílias.  Não

deixando e lado o sistema capitalista, os E07 e E04 praticam parcerias para aproveitar ao

máximo o faturamento com seus produtos.

As  unidades  que administram o  PNAE também relatam que  entre  os  produtores

existe troca de experiências e ajuda mútua diante do processo de produção. Além disso, citam

projetos desempenhados durante as assistências técnicas que possibilitam maior interação e

desenvolvimento do agricultor. 

Nós estamos organizando, vamos chamar de “rali”, que é pegar os produtores e ir
passando de propriedade em propriedade pra eles estarem conhecendo né. Nós va-
mos sempre na festa do Kiwi, que tem o dia de campo de fruticultura, [...] é um pro-
fessor da Universidade Federal que está fazendo doutorado sobre as doenças do ca-
quizeiro. E aqui (foto) já é resultado do nosso trabalho, daquele caquizeiro que eu te
mostrei, já está assim (foto), olha que lindo o pomar. Então eu fui mostrando pra
eles a evolução né, [...], que antes a gente não tinha (E08).

Tem um produtor ali que no início ele só produzia e entregava, e agora já é feito dia
de campo na propriedade dele,  ai  ele  ia ensinar  outros produtores a produzir.  A
propriedade dele agora é referência, e ele também visita propriedades pra aprender
mais. Acaba desenvolvendo a comunidade e tendo um reconhecimento melhor (E10)

Nesse aspecto, o PNAE proporciona reconhecimento por meio do conhecimento que

o  produtor  rural  detém  (dia  de  campo),  bem  como,  interação  social  e  possibilidade  de

expansão  para  futuros  “negócios”,  resultando  em uma união  com interesses  econômicos.

Considerando que a sociedade vive em um sistema capitalista, nota-se que ainda permanece

um sistema de relações que só se encontra em comunidades e cidades do interior,  aquela

relação de acolhimento que não é encontrado em grandes  centros,  sendo esta  ação muito

valorizada entre os agricultores.
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Resgatando  a  fala  do  E04,  quando  o  mesmo  cita  que  o  pensamento  de  alguns

agricultores  é  individualista,  e  que  os  integrantes  do  PNAE  deveriam  desenvolver  mais

parcerias, percebe-se a necessidade de maior iniciativa por parte de muitos participantes. O

E04  relata  que  o  PNAE reconhece  a  importância  da  integração  social  entre  agricultores

familiares  e  o  meio  externo,  incentivando  a  participação  de  alguns  eventos  e  o

desenvolvimento  da  produção,  destacando  o  seu  interesse  em realizar  a  integração  entre

grupos: 

[...] no Parque Barigui em Curitiba [...]. A feira acontecia todo ano, nunca foi falha,
e de dois anos para cá, 2015 e 2016, não houve, e eu estou nessa expectativa. […] dá
para faturar cinco dias, você paga o espaço, e é pequeno o pagamento, não é grande,
mas você ganho o hotel, ganha a condução do hotel para a feira, e tem uma média de
200 pessoas do Paraná inteiro. E o círculo de amizades e de aprendizados que você
traz, não é pelas vendas, mas pelo aprendizado, porque é gente de toda a região
(E04).  

Ressalta-se a importância do trabalho coletivo. Os sujeitos quando em coletividade

ganham força para serem reconhecidos socialmente, estabelecendo uma relação de pertença

que  pode  viabilizar  transformações  diante  do  sistema  capitalista,  mesmo  que  notada  a

presença de fatores que descaracterizam um sistema cooperativo (FARIA, 2011, p. 18).

No  que  diz  respeito  a  aspectos  culturais  do  agricultor  rural,  o  E01 percebe  que

lentamente, o meio social começa a ter maior aceitação diante da cultura das comunidades

rurais,  envolvendo  fatores  como  tratamento  relacional,  acolhimento,  respeito  e  inclusão.

Considerando que Rio Azul é caracterizado como um município do interior do Paraná, e que

carrega costumes iguais aos das comunidades rurais, com o passar do tempo os agricultores

familiares começam a ser tratados de forma igual, sem distinção regional (meio urbano/meio

rural).

A cultura rural não era respeitada, sendo considerada, por muitos sujeitos, como uma

cultura “atrasada” e de grande resistência às mudanças, como relatado:

Na realidade assim, polonês e ucraniano é difícil de lidar. É um povo que trabalha
sozinho, e aqui são todos poloneses e ucranianos, então começa desde ai, tem que
entender como funciona a dinâmica. “Ah, porque agricultor é tal.” Eu acredito que
mudou  bastante  [...]  existiam  pessoas  que  tinham  vergonha  de  dizer  que  era
agricultor, principalmente os jovens né (E01).

Os costumes e a cultura regional dos sujeitos que habitam o interior do município

causa estranheza para alguns grupos sociais, pois os agricultores detêm uma cultura voltada
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para a terra, não necessitam de tecnologia de ponta para sobreviver, aderem a um modo de

vida simples e de uma rotina de trabalho rígida. O ideal de vida do agricultor familiar não

necessita  de  estratégias  competitivas  para  elevar-se  no  mercado  econômico,  mas  como

qualquer ser humano, busca pelo reconhecimento e aceitação entre os membros sociais.  

O  E01  percebe  uma  evolução  na  aceitação  da  cultura  do  agricultor  rural.  Esse

respeito da comunidade externa vem sendo construída historicamente diante da mudança de

hábitos de consumo, da percepção de que a vida no campo pode gerar uma qualidade de vida

mais  elevada  em termos  de  saúde,  segurança,  sustentabilidade  e  vários  fatores  decisivos

referente ao caos existente no meio urbano.  

Os programas de políticas públicas também podem ter contribuído para este feito,

assim  como  já  relatado,  os  agricultores  sentem-se  acolhidos  e  reconhecidos  quando

comercializam para o programa de alimentação escolar. Para alguns entrevistados, existe a

possibilidade de continuidade do trabalho para as futuras gerações, o que antes para alguns

produtores, seria quase impossível relatar essa percepção. 

Corroborando a ideologia dos agricultores com a teoria, percebe-se que o sentido e o

sentimento de continuidade da vida no campo não significam que o sujeito seja imutável

durante sua existência, mas que as condições de vida, o trabalho e o reconhecimento social lhe

possibilitam o mesmo sentimento e valor durante sua história, ainda que seja necessário, às

vezes, modificar vários de seus atributos (BONILHA; SACHUK, 2011).

8.3. RECONHECIMENTO POLÍTICO

Tanto a condição objetiva quanto a condição intersubjetiva, ou seja, a distribuição

dos recursos materiais e igualdade de status são necessárias para a paridade de participação,

nenhuma delas sozinha é suficiente. Portanto, a falta de reconhecimento provém de padrões

de vida institucionalizados, ou seja, modelos postos por uma sociedade que gira em torno do

capital, resultando em uma série de violações de justiça, e no impedimento da paridade de

participação (FRASER, 2007).

Estes argumentos teóricos estão inseridos em um contexto de debates públicos, dessa

forma, Nancy Fraser descreve que a categoria política condiz com a questão de justiça diante
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do não-reconhecimento de classe e status social, cabendo a cada movimento social, lutar por

medidas de transformação dessas duas realidades de injustiças (MATTOS, 2009).

Dessa forma, a representação paritária nas esferas de decisão corresponde à dimen-

são jurídico-política, podendo ser analisada por meio do “acesso às esferas públicas de deci-

são, práticas políticas coletivas e inserção na gramática do conceito de justiça” (FARIA, 2011,

p. 29).

O reconhecimento político mostra-se presente na fala do E01 quando trata de lutas

por representação, relatando que a comunidade teve significativos avanços nos últimos anos

no que diz respeito à participação em programas de políticas públicas:

Primeiramente, a gente teve muitos avanços nestes últimos anos né. Principalmente
nestes dez, quinze últimos anos ai, porque antes disso, ninguém ouvia falar desses
programas,  ninguém tinha  acesso  a  isso.  [...]  E  ai,  a  gente  discutia  para  irmos
procurando novas alternativas para comercialização [...] Então, evoluiu bastante e a
gente sanou um dos problemas (E01).

[...]  era  só  coisa  industrializada,  e  agora  com  esse  30%  vindo  direto  para  a
agricultura melhorou bastante né [...] têm bem mais qualidade para as crianças, mais
frutas (E05).

 A inclusão de políticas públicas para a agricultura mostrou-se como um meio alter-

nativo para comercialização, geração de renda, mesmo que complementar, bem como, melho-

ria na qualidade de vida e mudanças de hábitos alimentares dos alunos proporcionando per-

tença social e realização diante de lutas por representação da classe trabalhadora do campo. O

E01 se refere como avanços na agricultura, a criação de programas como o Programa Nacio-

nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, Programa de Aquisição de Ali-

mentos  da  Agricultura  Familiar  –  PAA,  e  Programa  Nacional  de  Alimentação  escolar  -

PNAE, sendo os mais comentados durante as entrevistas. 

As políticas públicas foram direcionadas para grupos específicos, e na agricultura fa-

miliar, surgiu em 1996 um decreto que estabeleceu o Pronaf, tendo significativa importância

para o crédito rural diante acesso às linhas de financiamentos, sendo demonstrada a sua evolu-

ção na figura 02. (FORNAZIER, 2014).
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FIGURA 02: CRÉDITO PRONAF – PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR  

Fonte: MDA, 2017. 

*Valor nominal 1contratado em R$ bilhões.

* Número de contratos em bilhões.

Percebe-se a evolução diante aumento do investimento para o Pronaf, demonstrando

o poder de investimento adquirido pelo agricultor familiar. O gráfico expõe dados de lança-

mento do Plano Safra da Agricultura Familiar, mas antes das datas apresentadas, já eram pre-

sentes investimentos para o segmento rural. O PAA chega atuando no ano de 2003 diante co-

mercialização de produtos da agricultura familiar para equipamentos públicos, (FORNAZIER,

2014), a sua evolução é demonstrada na figura 03:
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FIGURA 03: EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA NO PERÍODO DE 2003 A
2012 

  Fonte: Fornazier, 2014. 

Seguindo a mesma lógica do PAA, o PNAE é criado com a intenção da comercializa-

ção de alimentos para as escolas com vistas à melhoria na alimentação dos alunos. Na figura

04 pode-se observar o aumento de recursos investidos na alimentação provida de produtos da

agricultura familiar:

FIGURA 04: AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR POR GRUPO DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO
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Fonte: FNDE, 2016. 

Diante da breve apresentação das principais políticas públicas da agricultura, per-

cebe-se que estas ações, (E01), apresentaram grande oportunidade para que os agricultores fa-

miliares pudessem comercializar os seus produtos, bem como, se inserir no meio social. Estas

políticas fornecem renda complementar a quem se encontra excluído do sistema de produção

e comercialização.

A representação paritária é percebida no discurso do E02, quando relata a sua partici-

pação como membro do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, que tem por objetivo a fis-

calização dos recursos federais providos do FNDE, bem como, monitoramento de práticas sa-

nitárias dos produtos fornecidos para o PNAE. O CAE é composto da seguinte maneira: “um

representante do poder executivo; dois representantes das entidades de trabalhadores da edu-

cação e discentes; dois representantes de pais de alunos; e dois representantes das entidades

civis organizadas” (FNDE, 2017). O E02 sente-se reconhecido por fazer parte desse Conselho

que possibilita a ele interação social e acesso aos processos públicos de decisão:

Eu sou bem reconhecido também porque eu faço parte do CAE.  [...] O CAE é o
Conselho da Alimentação Escolar.  [...] É uma auditoria, uma fiscalização em cima
da comida que as crianças estão recebendo nas escolas. Se o CAE chegar nas escolas
e as crianças não estiverem sendo bem alimentadas, eles podem recorrer aos órgãos
públicos, e eu sou conselheiro do CAE. [...]. A nutricionista, o pessoal que meche
com a merenda tem que prestar conta a cada 60 dias para o Governo Federal, de toda
verba e alimentação no que foi  gastado, e o CAE é um órgão fiscalizador desse
dinheiro (E02).

O CAE é fundamental para a execução do programa diante prestação de contas de re-

cursos recebidos (FNDE, 2017). O E02 participa desse processo mesmo não se enquadrando

em nenhuma modalidade estabelecida. Por mais que o reconhecimento do agricultor se faça

presente diante de sua participação e entendimento que o programa lhe proporciona, o Conse-

lho não inclui a modalidade de agricultor familiar para fazer parte desse processo, necessitan-

do rever essa questão para proporcionar maior reconhecimento ao agricultor.

O programa considera os sujeitos que estavam excluídos da participação política, le-

vando em conta que este grupo de trabalhadores também busca o reconhecimento de suas

condições de existência, e questões de direito dos sujeitos como a participação social por meio

da comercialização de seus produtos diante a inclusão de programas de políticas públicas, mas
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não considera a participação do agricultor familiar nos processos de decisões burocráticas do

programa.  

O Art. 26 da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013descreve que a publicação dos

editais de chamada pública do PNAE para aquisição de produtos alimentícios da agricultura

familiar deve ocorrer por meio de divulgações públicas, bem como, para organizações locais

da agricultura familiar (FNDE, 2017). Dessa forma, cada organização do município vinculada

com a agricultura familiar deve estar atenta às chamadas públicas de projetos e políticas pú-

blicas de interesse do agricultor familiar, diante planejamento e objetivos de desenvolvimento

para a comunidade.

Por meio da chamada pública, o agricultor familiar deve ter acesso aos procedimen-

tos para o ingresso no PNAE ou para a continuação do mesmo em uma nova chamada. Para

isso, os sujeitos interessados devem ter entendimento e informações acessíveis. Conforme re-

latos, percebe-se que alguns agricultores apresentam grande aproximação dos sujeitos que ad-

ministram o PNAE, relatando que o primeiro contato para ingresso no programa foi por meio

de convite das secretarias e cooperativa:

[...]  é difícil algum programa que eles não vão dizer pra mim assim: Olha só, tal
tempo vai sair o programa, para o senhor produzir.  Então essa é uma parte que eu já
posso contribuir e eles contribuem comigo também né, [...] então ela chegou ali e já
me contou tudo como que vai ser os dois programas né, então a gente já ta a par do
que pode fazer e do que não pode fazer (E02).

O  E02  não  apresenta  dificuldades  de  acesso  ao  edital,  pois  recebe  o  apoio  da

organização  do  programa  que  o  informa  sobre  o  processo  de  andamento  de  editais  de

convocação, representando esta ação para o agricultor, como reconhecimento e consideração

perante a sua participação do programa.

Para  alguns  agricultores,  em  períodos  não  letivos,  a  produção  é  planejada  para

vendas externas, já que não existe a demanda de produtos durante as férias escolares (E02),

mas diante relato do E07, o atraso e a ausência de demanda neste período causa a negação a

uma estabilidade maior perante os processos de produção e comercialização:

Assim, os projetos são muito bons, mas eles não conseguem enxergar, eles deveriam
fazer mais pesquisas para ver qual é a nossa dificuldade. Vamos falar assim, o que
está acontecendo agora, o edital sempre abria pelo Estado, abria em novembro, e
com todas essas greves que deu, o edital não foi lançado ainda. [...] Sabe, mas é um
risco, não pode em um ano eles estarem ajudando a gente pra caramba, e no outro
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ano eles  podem falir  os  agricultores.  [...]  A gente precisa  ir  se preparando com
antecedência para o edital. Não saiu o edital? Tudo bem, a gente se vira! [...] Como
está sendo feito agora fica difícil demais [...] O problema é a sazonalidade das frutas,
e eu tenho que fazer estoque, se eu não estou com a uva estocada lá, e abre o edital,
nós vamos ofertar o que? [...] (E07).

Na verdade, esse projeto do Estado foi aprovado muito tarde, a gente começou a
entregar em junho, e agora em março tem entregando do Estado, e o projeto de 2017
nem saiu o edital. Agora eu to lançando ficha técnica cadastro dos produtores, mas
ainda não saiu o edital. Mas como sobrou verba do ano passado, eles abriram pra ter
entrega esse ano. E do Município não acontece isso, porque sobrou verba, mas não
pode abrir para o próximo ano (E10).

O E07 complementa:

[...] eu fiquei dois anos sem vender, deu alguns problemas na cooperativa, e eu perdi
dois anos de venda para o PNAE. Poxa, eu tinha investido bastante em 2013, e a
gente passou pela cooperativa e ela não deu suporte necessário e fiquei dois anos,
2014 não conseguimos entrar, 2015 não abriu edital (E07).

O E07, bem como, o E10, tem a percepção dos benefícios que o PNAE proporciona

diante da comercialização dos produtos da agricultura familiar, mas também percebe que o

programa não viabiliza o reconhecimento político de determinados processos públicos, como

o  respeito  aos  prazos  de  lançamento  de  editais  e  conflitos  internos,  que  prejudicam  o

andamento  das  vendas.  Grande  parte  dos  agricultores  tem o  programa  como  uma  renda

complementar  que possibilita  a comercialização diante de um sistema de competição que

abrange  as  indústrias  alimentícias,  mas  os  prazos  para  comercialização  são  inconstantes,

negando ao produtor rural a participação efetiva no programa. 

Por meio do contato com o real, pode-se constatar que a EMATER, a cooperativa do

município, COAFRA, a Secretaria Municipal de Educação, bem como, auxílio da Secretaria

de Agricultura e Prefeitura Municipal, têm papel primordial para a execução do PNAE, sendo

estes, os representantes encarregados pela base de todo o processo, assim como relatado pelo

E09:

[...] a gente faz uma listagem dos produtos que a gente vai precisar, da agricultura
familiar,  claro,  dentro  do  que  as  crianças  comem,  [...]  tem  que  levar  em
consideração a região, dentro do que a gente sabe o que os produtores produzem
aqui. E após essa listagem [...] São feitas três médias de preços do que é vendido, ai
feito isso a gente passa para a parte da licitação, e ai lá eles dão continuidade (E09).

A média de preços citada se refere ao PNAE Municipal, sendo realizada a partir de

valores cotados na Feira do Produtor Rural, em uma frutaria comercial, bem como, com os

agricultores vinculados na cooperativa E09. No PNAE Estadual é realizada uma cotação da
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CONAB  (E10).  Após  vinte  dias  é  feita  a  licitação  para  elaborar  o  projeto  de  venda,

respeitando a prioridade dos grupos formais, indígenas e quilombolas, sob o informal (E09).

Após  o  projeto  de  venda,  e  se  aceite,  o  contrato  é  efetivado.  Diante  todo  esse

processo burocrático,  o E09 relata que estas informações são repassadas aos membros da

cooperativa, discutindo sobre possíveis melhorias.

Segundo relato do ente público E08, antes de lançar o projeto de venda os agriculto-

res levantam algumas ideias para a produção de produtos que desejam cultivar, a EMATER

realiza a análise e aptidão das propriedades, ou seja, verifica se a terra e a localização são ade-

quadas para o plantio, e após, com o consentimento do agricultor, o projeto é executado:

A vontade é da família querer fazer a atividade, porque não adianta a gente impor de
ele plantar pêssego, ameixa (E08).

Tem parte da turma da promoção social, da turma da secretaria alguns, e são vários
produtores também, né.  Todos têm direito de dar opinião,  falar o que pensa pra
ajudar a melhorar, concordar e discordar, todo mundo tem voz assim (E10).

A  COAFRA  não  dispõe  de  sede  própria,  mas  utiliza  um  espaço  cedido  pela

Prefeitura Municipal localizado na Secretaria de Agricultura do Município de Rio Azul. No

referido imóvel são realizados atendimentos ao agricultor, pagamentos referentes ao PNAE,

intermediação entre os processos burocráticos de inserção do produtor ao programa, dentre

outras atividades administrativas que tornam a COAFRA indispensável para o funcionamento

de tais atividades. O endereço da cooperativa está registrado em um imóvel destinado para o

armazenamento  refrigerado de  produtos  rurais  de  alguns programas  de  políticas  públicas,

também propriedade da Secretaria de Agricultura. 

A entrega de produtos para a alimentação escolar é realizada da seguinte forma:

O Municipal eles trazem nesse espaço, e o Estadual eles entregam direto nas escolas.
Eles  passam na cooperativa,  pegam o romaneio,  e  ai  eles  entregam na escola  e
depois  só  passam  para  deixar  a  cópia  do  romaneio  para  o  controle  de  entrega
semanal, para depois fazer a planilha e o pagamento. E ai das escolas do município
fica  lá.  Aqui  na  cidade  eles  entregam,  e  a  que  vai  para  o  interior  fica  lá,  ai  o
município se encarrega de levar para as escolas do interior (E08).

Eles começaram a entregar por causa de algumas dificuldades. Então pra trazer eles
falavam se poderia ser um pouco mais tarde, então eles mesmos vão e entregam.
Queriam fazer isso nas escolas do interior, mas ai o produtor não concordou, só na
cidade que eles concordaram bem. Foi um acordo entre a organização do projeto e o
produtor (E10).
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Houve  uma  negociação  entre  os  entes  públicos  e  os  agricultores.  Por  meio  de

assembleia geral, foi acordado e decidido que os associados entregariam os produtos somente

nas  escolas  localizadas  no  meio  urbano  devido  a  questões  de  acesso  e  logística.  Nesse

aspecto, nota-se o reconhecimento por meio do respeito às decisões do produtor rural. Isso

também acontece em relação à decisão de comercialização a partir do preço cotado para o

PNAE: 

A  cotação  deve  ser  feito  através  de  quem  está  vendendo  o  produto  né,  e  a
cooperativa não está, ela só pega para repassar. Alguns produtos eles podem dizer se
querem ou não, entregar. Tem essa possibilidade, de se tal produto ficar baixo, o
agricultor pode não entregar. Ai não coloca no projeto, não apresenta proposta para
tal produto (E10).

Considerando a fala dos entrevistados, pode-se perceber que não há participação dos

agricultores  em  decisões  e/ou  ações  relacionadas  aos  processos  burocráticos  que  dizem

respeito ao PNAE, mas perante comercialização, o mesmo tem a possibilidade de decidir

sobre  as  suas  vendas  a  partir  da  análise  de  preços  e  listagem  de  produtos.  Isso  trás  o

reconhecimento político perante decisões no que permeiam a sua produção. 

De acordo com informações obtidas por meio do site da Empresa de Assistência Téc-

nica e Extensão Rural (2017) nota-se que a EMATER apresenta importância significativa para

a operacionalização de políticas públicas junto à população do meio rural a fim de executar

programas instituídos pelo “Governo Federal, Estadual e Municipal, com objetivo de promo-

ver o desenvolvimento rural sustentável criando condições de melhoria da qualidade de vida

da população rural”, como relatado:

Os sujeitos inseridos no PNAE não participam da gestão dos processos burocráticos

que envolvem o programa, e sentem-se confortáveis pela existência de órgãos que realizem

estes processos para a inserção do PNAE:

Na verdade esses projetos estão calçados na assistência técnica né, por exemplo, sem
a EMATER, Secretaria de Agricultura, ficava inviável, a gente não iria estar nesse
projeto até hoje né. [...] não que a Secretaria e a EMAER sejam necessários, mas
sem eles, no início, o projeto não desenvolve (E01).

É auxilio em moral né, como que eu vou te dizer, as tecnologias para ajudar né,
cursos,  cursinhos,  e  reuniões,  dia  de  campo,  que  a  gente  faz  bastante  né.  [...]
EMATER e Secretaria,  eles estão sempre em cima ali,  como melhoria ela ajuda
também, o que ela vê que está errado ela fala para melhorar. [...] (E02).

A EMATER faz  visitas  periódicas,  na agricultura  antes  de  começar aqui  com a
prefeitura nova, ficou um pouco desleixado no governo anterior ai, mas acredito que
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agora eles vão apoiar de maneira diferente, são pessoas novas e eu acho que vamos
ter um pouco mais de apoio dessa vez. Agora a EMATER, nunca deixou de amparar
ninguém, tudo o que eu fiz foi com a ajuda deles. Na questão da prefeitura assim, no
apoio não necessariamente uma visitação, no meu caso tem que ser por causa da
vigilância, cozinha, mas no que eu precisei, sempre tive todo o apoio (E04).

A EMATER assessora a gente, a cooperativa. Então, a EMATER vem fazendo um
bom trabalho com a cooperativa, na verdade desde que a cooperativa começou ela
estava ä frente da cooperativa. [...] a gente sempre é muito bem recebido, muito bem
tratado. Esse pessoal tem uma disponibilidade assim, de tempo para a agricultura
familiar, muito boa! (E07).

Por mais que a participação paritária não considere dispositivos permanentes de con-

trole, e diante da existência de representantes que separam entre o lugar normativo, o lugar

coletivo e público da execução (FARIA, 2011), os agricultores sentem-se representados pelo

poder público, pois não apresentam entendimento diante os processos burocráticos de gestão

do programa. 

O programa proporciona o reconhecimento por meio da formação do programa na

comunidade que garante a redistribuição de renda e assistência da produção na agricultura fa-

miliar, mas ao mesmo tempo não gera a conquista de uma democracia participativa paritária

no que diz respeito às decisões dos processos, considerando assim, um programa constituído

por uma hierarquia na qual os agricultores não têm poder de decisão. 

Diante percepção do real, percebe-se que a EMATER é responsável por assessorias

técnicas e cursos como “dia de campo”, bem como, a intermediação entre chamadas públicas

para projetos da área da agricultura de interesse do produtor, assim como estabelecido em

suas diretrizes.  Porém, não atende às expectativas de alguns agricultores entrevistados, pois

relatam que estas assessorias deveriam ocorrer de forma mais consistente para questões de

produção para o PNAE e liberdade para a participação do agricultor rural: 

A assistência técnica é falha em todos os sentidos, principalmente nas EMATER da
vida,  né.  Tanto  que,  existem  outras  linhas  de  assistência  técnica  que  chama os
ATER, é outra lógica, principalmente para desenvolvimentos sociais [...] (E01).

O entrevistado percebe que a assistência técnica prestada deveria olhar a realidade da

comunidade, e não tratar como métodos postos a serem seguidos. Ao mesmo tempo em que

considera este órgão público fundamental para o funcionamento do PNAE, o E01 sente que as

assistências  são  falhas,  e  que  os  agricultores  familiares  não detém controle  das  decisões
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perante as assistências técnicas e os processos de comercialização, resultando desta forma, na

falha ao reconhecimento político.

A  fala  do  agricultor  demonstra  o  desejo  de  um  sistema  mais  cooperativo  e

participativo no campo da agricultura familiar, sugerindo a Assistência Técnica e Extensão

Rural – ATER. A Política Nacional de ATER é dedicada à agricultura familiar com o objetivo

de trabalhar com métodos que visem “o desenvolvimento sustentável, a participação social, a

produção de base agroecológica e a qualificação das políticas públicas, entre outros” (MDA,

2017).

Esse  sistema  alternativo  proporcionaria  maior  reconhecimento  e  participação  por

parte dos agricultores familiares (E01). Essa participação tem importância significativa para

estabelecer “relações de igualdade na medida em que rompe o processo de alienação, expande

e estimula a difusão do conhecimento” (FARIA, 2011, p.22) para gerar relações de igualdade

entre grupos. 

Uma necessidade só será suprida, um problema só será resolvido, se os sujeitos que

estão inseridos nesta realidade forem acolhidos de forma a participar do processo. Aquele que

vive diariamente as dificuldades, é que irá fornecer informações pertinentes para a resolução

de problemas. 

Parte dos entrevistados não tem a percepção se os técnicos da EMATER e Secretaria

de Agricultura cumprem com o que a política pública estabelece, pois o agricultor ainda se

encontra um pouco distante na questão de decisões e entendimentos sobre processos públicos.

Para Fraser (2007), a paridade de participação deve ser tratada como uma forma de diálogo e

discurso, quando tratado de processos democráticos de debates para entendimento do real.

Tanto a EMATER como a Secretaria de Agricultura, bem como, a cooperativa, tem

papel significativo para o ingresso do agricultor familiar na política pública do PNAE. Para

Habermas (2012) apud Bunchaft (2014) a cooperação cria a possibilidade de participação

social, estabelecendo novas relações a partir do vínculo da identidade de cada sujeito e ações

de decisão perante os processos de trabalho:
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Aqui a prefeitura ajuda muito nesse ponto, o pessoal da EMATER também. Eles
fazem de tudo, agora tem a cooperativa também, e diminuiu muito a burocracia, é
uma nota só, todo mundo entrega ali, ficou muito mais fácil, tanto para ao governo
quando para as entidades, para tudo a burocracia é bem menor com a cooperativa,
eles pegam 10% de cada para fazer isso né. Mas é menos burocrático assim, você
não precisa ficar  quebrando a cabeça para fazer  nota,  a  prefeitura esta ajudando
muito nesse ponto da cooperativa, o pessoal da agricultura, a EMATER, fazendo
essas visitas e o apoio todo, é todo mundo que se envolve (E04).

[...] a gente tem mais apoio agora com a cooperativa né, no tempo da associação era
um pouco mais difícil (E05).

[...] e para a cooperativa fica 5%. Isso é benefício para o agricultor, porque ajuda pra
aposentadoria né. E esse valor que vai para a cooperativa a gente paga contador,
gastos gerais da cooperativa, e o restante, o que não é utilizado fica na conta da
cooperativa, e no final do ano os cooperados decidem o que fazer com o dinheiro
[...] (E10).

Nota-se a satisfação dos E04 e E05 pela existência da cooperativa, pois diante da

falta de conhecimento em relação ao programa, a cooperativa realiza o trabalho burocrático e

repassa aos associados. Na fala do E10, nota-se divergência entre o valor de desconto que o

E04 apresenta, percebe-se assim, a falta de conhecimento de processos da cooperativa por

parte do agricultor, mas ressalta a importância dessa cooperação onde as partes se ajudam,

beneficiando o produtor rural diante maior facilidade para aposentadoria, bem como, ajuda de

custos para a COAFRA. 

O agricultor também pode criar um projeto de venda sem se vincular à cooperativa,

mas  conforme  relato  do  E10,  percebe-se  que  realizar  projeto  individual  não  beneficia  o

indivíduo tanto como participação grupal:

[...]. Eles apresentaram um projeto com um preço menor, mas a entrega deles foi
bem pouca até porque eles são novos né, e a cooperativa já está a mais tempo. E não
se  vincularam  na  cooperativa  [...]  Mas  não  sei  se  esse  grupo  vai  se  inscrever
novamente agora, é um grupo bem menor do que a cooperativa. E para a cooperativa
tem  muitas  linhas  de  financiamento,  recursos  que  eles  mandam  por  ser  da
agricultura familiar, como um todo, tem uma valorização maior [...] (E10). 

Eles podem até fazer individual, cada produtor se quiser apresentar uma proposta de
venda, ele pode fazer. Pode ser tanto cooperativa, associação, grupal ou individual,
só que individual é mais complicado pra eles se organizar. Cada um vai fazer um
projeto de venda e entregar, e eles não tem muito conhecimento, não tem acesso.
Então a gente organizou a cooperativa, e ai a cooperativa faz o projeto, se quiser
entregar [...] (E10).

Nota-se a importância da cooperação e trabalho em grupo, possibilitando maiores

vantagens  e  possibilidade  de  desenvolvimento.  A  cooperativa  realiza  a  integração  do

agricultor no programa, e percebe a realidade do mesmo diante da falta de conhecimento dos
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processos burocráticos do PNAE. Essa questão envolve todo um processo histórico cultural

do agricultor familiar, considerando nível de escolaridade e práticas de trabalhos manuais. 

No município de Rio Azul, a cooperativa realiza a intermediação da comercialização

entre agricultor familiar e os alunos beneficiados do PNAE. O município conta apenas com

uma cooperativa, a COAFRA, e segundo relato do E01, a Secretaria de Agricultura visava a

abertura de outras associações para englobar mais agricultores, mas houve discordância de

alguns órgãos públicos do município:

Todas as entregas aqui são via cooperativa. [...] Então só podia entregar quem se
filiasse  à  cooperativa,  na  COAFRA,  mas  às  vezes  as  pessoas  são  de  grupos
diferentes né, então já se deu essa ideia de criar outras cooperativas também, mas ai
deu um choque ali (E01).

A  decisão  tomada  pela  Secretaria  de  Agricultura  em  concordância  com  alguns

agricultores, em relação à abertura de uma nova cooperativa, não foi considerada. O voto da

maioria  não  representava  a  abertura  de  uma  nova  unidade,  fica  implícito  o  motivo  da

discordância, talvez porque os agricultores queriam centralizar todo o processo somente em

uma cooperativa, ficando duvidosa a criação de uma nova unidade, e também pelo fato da

concorrência que iria  existir  entre  ambas,  podendo gerar  conflitos diante os processos de

decisão e confrontação entre os agricultores familiares.

Nem  todos  os  associados  se  enquadram  na  referida  cooperativa,  e  demonstra

convicção  na  importância  de  uma  organização  para  proporcionar  mais  autonomia  aos

agricultores (E01):

[...] o que a cooperativa faz. A cooperativa é formada pelos agricultores, e ela dá
autonomia para os agricultores (E01).

Dessa forma, a cooperativa possibilita arranjos sociais que permitem aos membros da

comunidade  interagir  uns  com os  outros  como parceiros  (FRASER,  2007),  bem como, a

diversificação da produção dos agricultores. Com essa nova cooperativa os agricultores que

não produzem orgânicos iriam realizar menores quantidades de entrega para o PNAE, já que a

produção  orgânica  entra  como prioridade  diante  das  normas  estabelecidas  pelo  programa

(E01).
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Essa ação causaria atrito entre os produtores, pois o PNAE disponibilizaria maior

volume de compra de produtos orgânicos, e os agricultores que trabalham com convencionais

há  mais  tempo,  teriam  uma  parcela  a  menos  de  produtos  destinados  ao  programa.  As

implicações da abertura de uma nova cooperativa resultariam em conflitos para a maioria que

discorda da ação, por outro lado, nega a representação daqueles que lutam pela abertura de

uma nova unidade que beneficiaria produções alternativas. 

A organização do PNAE, do município de Rio Azul, destina produtos da agricultura

familiar ao programa, de agricultores que produzem com maior qualidade (E01). Essa ação é

realizada diante do fato dos sujeitos sociais exigirem um padrão de consumo que visa a boa

aparência de produtos:

Por um lado eu dou razão, mas por outro... Porque ai seleciona somente os melhores
que já estão mais estruturados. E os outros? (E01).

O sistema de capital exige que a aparência predomine na preferência do consumidor, e

no sistema cooperativo e de políticas públicas esta ação também está presente. Nota-se que

essa interação é regulada por padrões institucionalizados de valores culturais,  delimitando

algumas ações sociais  como normativas e outras como inferiores (FRASER, 2007),  como

percebido em relação aos produtos de agricultores que ainda não estão “estruturados” diante

exigências do PNAE.

Percebe-se que a concorrência está presente até mesmo em grupos que visam lutas por

justiça e igualdade, podendo trazer o não reconhecimento político por meio do impedimento

da participação destes agricultores no programa, pois são excluídos por não apresentarem

produtos padronizados e com aparência exigida pelo meio social. Estas ações modificam as

relações entre os sujeitos do grupo, pois causa competição entre agricultores familiares que

buscam igualdade de participação em um programa que deveria ser de todos.

Questões  políticas  são postas  antes  mesmo de o PNAE chegar  até  o  município,  e

consequentemente,  os  problemas  vão  surgindo  conforme  o  andamento  do  processo  de
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produção  e  comercialização  dos  produtos.  A política  pública  do  PNAE não  preparou  as

escolas para receber os produtos da agricultura familiar (E01):

Falta de estrutura, ai acabava causando um clima ruim ali na cozinha, isso a gente
percebia direto. E o que acontecia, vinha o agricultor para entregar diretamente, e o
agricultor  não  é  preparado  para  ter  essa  negociação  política,  sabe.  Então  já
começava a dar problema ali […] (E01).

Observa-se a ausência do reconhecimento político na questão de conhecimento e

autonomia  do  agricultor  para  tomadas  de  decisão  diante  problemas  rotineiros  durante  a

entrega dos produtos para as escolas. Isto pode ser tratado como exclusão dos sujeitos no

processo de decisão (E01). “O acesso e o domínio das informações relevantes para que o

processo  de  decisão  paritária  possa  se  efetivar  é  uma  condição  elementar  para  que  a

participação seja qualificada” (FARIA, 2011, p 22).

Por estarem inseridos em uma cooperativa em que a decisão e participação deveriam

ser igualitárias, nota-se a ausência dos agricultores nas reuniões da cooperativa para decisões

coletivas:

São raras, porque a maioria dos membros mora todos no interior, longe da cidade
[...] nem sempre é divulgado [...] A cooperativa está ai mais para vender.  [...] eu
diria  assim,  que  eles  estão  dando  esse  apoio  porque  o  pessoal  aqui  é  muito
acomodado,  desculpa  a  franqueza,  mas  eu  acho  que  existe  muita  acomodação,
porque se fossem mais unidos,  esse pessoal que participa de PNAE e PAA, não
precisava tanto, a prefeitura ficar correndo atrás, talvez bastasse um funcionário para
ver a demanda, fazer as licitações, mais ou menos assim. A maioria,  pela minha
visão é um grupo que produz, e agora? Mandaram produzir (E04).

[...] são associados muito de nomes, não são efetivos de trabalho, eles não sabem
nem o que querem, eles querem ganhar dinheiro, mas não tem muito a ofertar para a
cooperativa [...] E não é isso! Entende? Então eu sou meio contra que a cooperativa
tem que fazer pela pessoa, é a pessoa que tem que fazer pela cooperativa, para que
ela seja aceita no grupo e fortaleça (E07).

Nós temos um planejamento de trabalho, [...]  por exemplo, então quando se faz
planejamento de produção do inverno, tem que fazer a reunião agora em fevereiro
ou março e já passar para os agricultores, e fazer com eles, todo o planejamento de
quais são as variedades indicadas pra essa época, e o que eles vão plantar, ai lá por
julho ou agosto a gente já faz o planejamento de produção do verão, [...] (E08).

É visto, diante relato do E08 e dos agricultores, que as reuniões existem, mas não

com a participação necessária. Os E04 e E07 percebem a alienação e acomodação de alguns

agricultores  diante  os  processos  que  regem o  programa,  causando  a  falta  de  interesse  e

planejamento de decisões que envolvem o PNAE.  Para complementar o real, Boron (2006, p.

298) cita que “a teoria deve se converter em um poder material. O que exige que ela seja
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capaz de se “apoderar” da consciência das massas”. Essa alienação deve ser desmascarada a

partir de conhecimentos e informações reais, sem mitos e falsas explicações que se apoderam

de uma sociedade sem informação. 

Ao mesmo tempo, os E03 e E07 demonstram que a relação agricultor familiar  x

PNAE é somente uma relação de produção e comercialização, visando remuneração a partir

de oportunidades de vendas para o PNAE:

[...] Talvez teve, eu acho que teve uma reunião que até ligaram [...] mas a gente é
muito comprometido, [...] então se a gente sair teria que ter funcionário. [...] Eu acho
que todos vão dizer a mesma coisa para você, que tem gente que não fica contente
com nada né? Que quer mais, e mais e mais, e não está satisfeito com nada né? [...]
Agora já eu, só me dê a oportunidade que eu sei me virar né [...] Iniciativa né!!
(E03).

Sobre o PNAE, tem muitas coisas que a gente realmente não sabe como funciona e
ainda mais com esse governo, essa transição assim. Fica difícil né, então graças a
Deus eles ainda estão conseguindo manter e pagar as coisas que a gente entrega né.
Está tranquilo, a gente se sente seguro. […] (E07).

De acordo com a fala do entrevistado E03, no que diz respeito a temática de ajuda de

custo por parte do município, o mesmo mostra-se não estar informado sobre estas questões; e

em relação ao objetivo do PNAE, pode-se entender que o discurso do E05 é apenas repetição

do que foi lhe repassado sobre o programa:

Olha, que eu saiba não. Nunca perguntei nada para eles, e também não contaram,
mas que eu saiba, assim, não. A não ser que esse ano né. (E03)

Ah,  eles  falam em diversificação né.  É um projeto para diversificar,  para que a
pessoa não fique só plantando fumo ou soja (E05).

Quando abordado o tempo de participação no programa, o E02 confunde o Programa

Nacional Escolar – PNAE com o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, não sabendo

distinguir um do outro.  O agricultor entrevistado realiza a produção e comercialização de

seus produtos sem o devido controle de quanto produz para cada programa, nem mesmo,

acompanha o objetivo que os regem.

O não comprometimento, por parte do agricultor, com os processos burocráticos e de

planejamento  do  programa  pode  ser  causa  do  sistema  hierárquico  presente  nos  órgãos

públicos que regem o programa, pois a estrutura hierárquica impede o desenvolvimento de

habilidades  criativas  dos  sujeitos  (FARIA,  2011),  bem  como,  a  baixa  escolaridade
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apresentada  pelos  agricultores  familiares,  resultando  na  falta  de  entendimento  sobre  o

programa, o que pode dificultar a participação e expor suas opiniões com receio de não serem

reconhecidos.

Os agricultores entrevistados complementam:

[...]  Mas  o  que  está  faltando  aqui  em  Rio  Azul,  seria  assim,  mais  cursos  para
conscientizar esse povo a aproveitar melhor, porque muitos não sabem aproveitar,
acham que é só entregar e o dinheiro tem que cair assim (E04).

[...] A gente sabe um pouquinho porque participou mais das discussões. Por isso que
eu te falei, sei por que estou mais na cidade, mas o agricultor que está lá não sabe
(E01).

A fala do E04 demonstra a falta de informação quanto aos processos do PNAE para

com o agricultor familiar, considerando aquele que vive comunidades distantes sem acesso à

internet e à informações diretas, o acesso à informação está mais presente para os agricultores

que têm um contato maior com o meio urbano (E01). Sendo assim, nota-se a falta de atenção

para questões relacionadas ao repasse de informações aos integrantes do PNAE.

A representação paritária só será possível se os sujeitos inseridos em um determinado

grupo possuírem entendimento dos processos, democratização das decisões, autocontrole dos

processos  de trabalho,  autogestão da  organização coletivista  do trabalho,  organização dos

projetos sociais, entre outros que fazem parte de um sistema cooperativo que inclua todos os

sujeitos como iguais (FARIA, 2011). 

As resoluções do PNAE estabelecem respeitar a cultura, as práticas tradicionais e a

sazonalidade  da  produção.  Mas  perante  entrevistas,  detectou-se  a  falta  de  atenção  para

questões climáticas, pois não se podem prever perdas da produção enquanto ela ainda está

sendo  cultivada,  nesse  caso,  por  motivos  de  alterações  do  clima  como  temperatura  e

precipitação:

[...]  o  cara  planta  o  repolho  e  planta  alface  também,  e  cenoura.  Por  questões
climáticas você perde o repolho, e o que o cara vai fazer? Ele está programado para
entregar  repolho  [...]  E  ai,  como  que  faz?  Eu  entrego  cenoura,  e  marco  como
repolho. Você entrega na maior fé, para não deixar as crianças sem o produto, e
também para que o agricultor tenha a renda, essa é a visão (E01).

Analisando a  fala  do  E01,  tal  situação está  atrelada  a  uma questão  política  para

impedir  o  desenvolvimento  e  ampliação  da  comercialização  de  produtos  da  agricultura
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familiar  por  parte  do  Estado.  Ele  ainda  relata  que  nesta  época,  predominava  uma  forte

oposição  ao  Partido  Trabalhista,  refletindo em ações  contra  os  sujeitos  que  lutavam pelo

partido.

A situação relatada aconteceu em uma associação do município vizinho de Rio Azul

e  influenciou  negativamente  na  questão  de  produção  e  comercialização  dos  produtores

familiares  da  região.  Os  sujeitos  envolvidos  foram investigados  pela  polícia  federal,  três

agricultores  que  faziam  parte  da  direção  ficaram  presos  por  vários  meses,  gerando

constrangimento e problemas psicológicos pela situação:

E aconteceram vários casos de pessoas perderem a produção e não poder entregar
outras coisas. Só que esse é o sistema. O pequenininho não pode crescer, ele tem que
ficar aqui, só pode crescer o grande, que está lá. Então essa é uma coisa difícil de
mudar (E01).

Nesse  processo,  somente  o  Estado  e  os  representantes  da  política  em  questão,

Secretaria da Agricultura, da Educação e EMATER, é que são considerados nas tomadas de

decisão que regem os processos do PNAE. O modelo padrão de consumo capitalista ainda é

presente  na  comercialização  de  produtos,  inviabilizando  desta  forma,  a  participação  do

agricultor familiar perante mudanças necessárias para o desenvolvimento do programa.

Diante  questões  que  tratam  do  respeito  às  práticas  tradicionais  e  produção  de

alimentos regionais tem-se também o  Art. 55 da Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013

estabelece que as escolas atendidas pelo PNAE possuam um profissional da área de nutrição

responsável técnica do Programa. Dessa forma, a secretaria de educação, o nutricionista, a

secretaria de agricultura e as entidades locais de assistência técnica e extensão rural devem

realizar o mapeamento dos produtos da agricultura familiar da região (FNDE, 2017).

Para  tanto,  o  profissional  da área  de nutrição  deve considerar  a  sazonalidade da

produção agrícola familiar, realizando a montagem do cardápio de acordo com a cultura da

produção de alimentos regionais (calendário agrícola) (FNDE, 2017).

Perante  exposto,  o  E01  relata  que  no  início  da  implantação  do  programa  essa

exigência  do  PNAE  não  era  cumprida.  O  programa  não  foi  preparado  considerando  a



133

realidade  da  região,  trata-se  então  de  um único  programa que  atende várias  regiões  sem

considerar as suas diversidades:

Teve  que  no  início  do  programa,  vinha  uma lista  normal,  e  tinha  que  produzir
aquilo, na verdade tinham agricultores que produziam outros tipos de alimentos que
não estavam na lista, e depois disso, com várias discussões com as entidades, nós
conseguimos mudar isso [...] Antes vinha, abacaxi, mas aqui não produz isso. [...] Ai
você limita um pouquinho a sua produção, por causas dessas normas que tem que
seguir sabe [...] por exemplo, a mimosa, tinha bastante, e porque não dar mimosa
para as crianças, né?  (E01).

Todos estes relatos demonstram questões políticas que limitam o desenvolvimento e

a representação do agricultor rural no meio social. Para Faria (2011), a representação deve

valorizar a participação coletiva no processo decisório,  sem limitar à questões de  status e

hierarquia em todas as fases do processo, estabelecendo relações de igualdade na medida em

que rompe o processo de alienação com o objetivo de estimular o conhecimento e autonomia

dos sujeitos. 

Na  época  da  implantação  do  programa  no  município,  a  produção  de  alimentos

considerando as  práticas  tradicionais  da região,  não era  respeitada,  por  força política dos

agricultores,  essa  questão  foi  regulamentada,  visando  o  desenvolvimento  da  produção  da

agricultura familiar, como comprovado na fala do entrevistado da COAFRA:

[...] Os pedidos são feitos por época do produto, nós sabemos os produtores que tem
e avisamos quantos quilos e quais produtos precisamos até tal dia. [...] Às vezes o
produtor avisa: vou ter desse produto. Já para a nutricionista adicionar no cardápio.
Então  eles  avisam  os  produtos  que  tem  disponível,  assim  como  a  nutricionista
sempre pergunta, para poder fazer o cardápio (E10).

 Hoje em dia a listagem de produtos segue a realidade da produção de alimentos da

agricultura  familiar  regional,  o  agricultor  realiza  a  listagem de  no  mínimo  oito  tipos  de

produtos, desde horticultura, cereais a conservas, para então, a nutricionista realizar a lista de

produtos que será adquirido para o PNAE (E04).  Na fala abaixo, o E02 também relata a

situação:

 [...] sempre no começo do mês eles pedem para a cooperativa o que os agricultores
têm, ai ela monta o cardápio para aquele mês, de acordo com o que o agricultor tem.
Não tem uma linha específica para o município, são tubérculos e hortaliças, frutas
né, e se pedir alguma coisa que não é produzido aqui, ai não adianta né, como veio
uma lista para o Estado dizendo que veio abacaxi, mamão, manga, isso não produz
aqui né (E02).

[...] a gente sempre combina né, o que a escola está mais precisando, o que eles
querem, o que os alunos aceitam mais né, então quanto a isso não tem problema
nenhum. Não tem tanta dificuldade assim, vai de conversar com a escola (E05). 
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Os  agricultores  que  fazem  parte  do  PNAE  foram  reconhecidos  nesta  ação,

conquistando o direito de comercializar produtos respeitando a sazonalidade da produção da

agricultura familiar, bem como, produtos regionais. 

Alguns  agricultores  demonstram um pensamento  mais  crítico  ao  programa,  com

questionamentos  sobre  o  sistema  e  aos  processos  de  implantação  e  desenvolvimento  do

PNAE, percebendo, desta forma, barreiras diante participação dos processos públicos que o

regem: 

Assim, em nível de agricultura familiar, a burocracia é bastante grande. […] ai você
entra em burocracia da legislação, na questão de estrutura de quando é um produto
perecível que você leva às vezes uma quantidade grande e não tem a temperatura
certa, dá problema, e isso volta tudo para o agricultor né. (E01)

Eu acho que o estado tem que melhorar a burocracia, na questão do terreno, porque
tem bastante gente que tem condições de vender e a burocracia é muito grande. Hoje
nós sofremos porque tem coisas, qualquer coisinhas fora do padrão, e pode ser um
produto bom, se tiver fora do padrão, não aceitam. (E02).

As exigências para a produção e comercialização diante de uma produção familiar e

uma  produção  industrial,  são  as  mesmas,  com as  suas  devidas  proporções,  mas  sempre

seguindo o mesmo processo (E01). Esse relato é compatível com o discurso do E09:

Até, ano passado a gente fez uma pós de educação do campo, e a professora disse
que estão fazendo uma lei específica para a agricultura familiar, sabe, por exemplo,
de cozinha, porque hoje na lei, deve ter tela, isso ou aquilo. Então, a mesma lei que
serve para o grande, serve para o pequeno produtor, só que o pequeno não produz
aquilo que o grande produz, ele não tem o mesmo capital de giro que o grande tem,
então ele tem muita dificuldade de se adequar, como grande. E isso, acredito que vai
facilitar  até  pra  abrir  mais  né,  porque  concorrência  é  bom pra  eles  expandirem
(E09).

O ente público E09 trata a evolução do agricultor como sendo um modelo padrão

capitalista,  em  que  o  indivíduo  deve  possuir  uma  indústria  para  concorrer  com grandes

empresas. Independente disso é importante destacar que este profissional está se atualizando

para levar informações aos agricultores de forma a visar o desenvolvimento dos mesmos.

Diante  questões  de  custos  elevados,  alguns  produtos  estão  sendo  eliminados  da

listagem de comercialização do PNAE, como o morango, inviabilizando a participação do

agricultor em participar efetivamente no programa:

[...] agora ele (Estado) está querendo tirar o morango da merenda escolar, sabe [...] é
um lado  que  a  gente  estava  querendo  ir  esse  ano,  vamos  dizer,  produzir  mais,
investir mais no morango, mas ele está cortando né. Por exemplo, nesse novo edital
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já não vai sair morango, até se for o orgânico, está muito alto o preço do morango, e
sendo que tem cidades que não produzem outro tipo de fruta né. E aqui em Rio azul
só no inverno que entram outros tipos de frutas [...] Era o mesmo caso do leite, que
eles queriam cortar, mas ai acabaram deixando uma vez por mês, mas foi diminuído
(E05).

Dessa  forma,  nota-se  que as  normas e  regulamentos  que regem o PNAE podem

limitar  as  relações  sociais  diante  da  participação  do  agricultor  familiar  no  programa.  De

acordo com Faria e Meneguetti (2011) a burocracia é fator determinando diante a reprodução

dos indivíduos no meio social na lógica de dominação política e econômica, fazendo com que

o meio se apresente como espaço de lutas sociais. 

Os autores citam que esse espaço beneficia apenas os sujeitos que detêm o controle

dos processos, ou seja, o grupo que domina o poder, tornando a burocracia um instrumento de

dominação e de controle social.  Esta questão pode impactar nas lutas por representação dos

indivíduos pertencentes ao PNAE, em se tratando de um processo que estabelece normas e

regras que são determinadas pelo Estado e de difícil  acesso para debates como forma de

decisão democrática.

A participação democrática em tomadas de decisão sobre os processos do PNAE

ainda não é  satisfatória  para  alguns  agricultores,  talvez  porque esse  programa tenha sido

desenvolvimento  com  foco  na  mudança  de  hábitos  alimentares  mais  saudáveis  para  as

crianças da rede escolar diante conexão com a agricultura familiar (FNDE, 2017), e não na

concepção de desenvolver ações para proporcionar autonomia para os produtores rurais. Tal

relação pode estar apenas sendo tratada como um processo de produção e comercialização.

Dentre os níveis de negação de representação, descritas por Fraser (2008), a chamada

representação falida político-ordinária é a que se enquadra no caso da relação PNAE para com

os agricultores familiares do município de Rio Azul. Os relatos das entrevistas indicam que

algumas regras de decisão política negam aos produtores a oportunidade de participação plena

dos processos de decisão do PNAE. Dessa forma, o entendimento da política pública é falha

no momento do ingresso ao programa, proporcionando instabilidade do entendimento dos

objetivos e processos que o regem.
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8.4. RECONHECIMENTO EMOCIONAL

Esta categoria representa a materialização do sujeito, ou seja, torna o indivíduo visí-

vel diante da sociedade considerando a redistribuição, o reconhecimento social e a representa-

ção (FARIA, 2011). Para Zimerman (1999) apud Faria (2011), trata-se da necessidade que o

indivíduo tem de ser reconhecido emocionalmente, pois a realização do sujeito está na relação

de ser reconhecido pelo outro. 

A realização emocional refere-se a quatro situações, conforme descritas por Zimer-

man (1999) apud Faria (2011), incluindo a questão de (1) reconhecer a si mesmo e conhecer o

que está à espera de ser fecundado por realizações; (2) reconhecimento do outro enquanto su-

jeito diferente de si, de forma a considerar o outro como sujeito autônomo, com concepções e

valores diferentes de si; (3) ser reconhecido ao outro de forma a expressar gratidão, aprender

com as experiências e assumir que os sujeitos carregam relações de fragilidade; por fim, (4)

ser reconhecido pelo outro como um sujeito individual ou coletivo de forma a afirmar a pró-

pria existência autônoma e adquirir relações de poder.

A partir dessa concepção, Faria (2011) descreve que os sujeitos sociais necessitam da

sua realização confirmada pelo outro, para que possam ter a declaração de sua existência, da

sua identidade e autoestima. Para a realização desta análise em prática, Faria (2011, p. 29)

propõe elementos constitutivos como a “sublimação coletiva, desejo do reconhecimento do

desejo, afirmação de identidade e recompensa emocionalmente avaliada”

A  análise  das  entrevistas  identifica,  diante  do  reconhecimento  de  si  perante  a

experiência do E01, que a sociedade vive por meio de ações competitivas de produção e

trabalho e que nos tempos de hoje a questão de afetividade entre grupos está sendo deixada de

lado. A falta de estabilidade e união entre grupos é suprida pelo sistema de capital, em que os

sujeitos trabalham em busca de remuneração sem levar em consideração, questões de trabalho

em grupo, focando apenas em realizações individuais:

[...] E a questão de reconhecimento, a gente vê que está muito atrás dessa questão.
Porque o agricultor tem aquela visão de que, estou trabalhando para tirar o meu
sustento, não tem aquela visão que a gente achava de visão romântica da coisa, só
tem a visão produtiva. “Estou produzindo o alimento e estou parando de plantar o
fumo que está fazendo mal para mim, então eu vou produzir alimento para entregar”
(E01).
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Os indivíduos enxergam a sua existência por meio do reconhecimento das relações

que os mantém no grupo (CHANLAT, 1996 apud FARIA, 2007). A relação com o outro

promove  interações  afetivas,  estabelecendo  vínculo  entre  os  participantes,  pois  diante  de

interações e convivências em uma organização, acredita-se que eles possam também manter o

vínculo entre si (FARIA, 2007).

Apresentada a fala do E01 e a teoria de Faria (2007), pode-se dizer que estas relações

se mostram falhas, pois o agricultor não percebe a questão de união entre grupos a fim de

transformar a realidade social com vistas a um sistema mais igualitário.  Os produtores se

sentem parte do processo de comercialização, de entrega do produto, ou seja, apenas uma

relação de compra e venda. 

O sistema de capital reforça esse sentimento de relação de compra e venda pelo fato

desta ação fazer parte da economia de mercado. Para Faria (2002) essa relação representa in-

teresses dominantes para assegurar o modelo de sistema capitalista por meio de projetos de

iniciativa privada, políticas públicas e disseminação do pensamento.

Observou-se diante discurso dos agricultores que os sujeitos da comunidade onde ha-

bitam têm a visão de que o trabalho na agricultura não tem significativa importância quanto o

trabalho industrial de empresas capitalistas. Em conversa com o ente público E09, percebe-se

a mesma realidade, que estes órgãos se orgulham em dizer que os agricultores familiares são

diferenciados por fazerem parte de um mercado que não é para todos, pois somente quem tem

a percepção de uma vida sustentável e que almeja a cultura local é que consegue desenvolver

o trabalho do campo. 

Apesar disso, os entes públicos E08 e E09 lamentam em dizer que o meio rural está

deixando de ser habitado pelos jovens, pois alguns não têm a percepção de que a agricultura

familiar pode ser desenvolvida a partir do trabalho coletivo, e acabam migrando para o meio

urbano, e que também o trabalho na agricultura familiar não é financeiramente atrativo:

E eles têm a visão de que qualquer coisa é melhor do que a agricultura. Então, pra
eles, status é o filho estar na cidade. E isso é uma coisa que vem da própria socieda-
de, da população do êxodo rural, que na cidade era bom, e hoje está tentando inver-
ter esse valor, mostrando para o agricultor que lá tem mais riqueza e abundância do
que na cidade. Assim como tem aquele agricultor que o filho vai estudar na cidade,
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também tem aqueles que voltam para melhorar a condição. Tem muitos engenheiros
agrônomos, veterinários (E09).

A firmação de identidade dos sujeitos tem significativa importância para o desenvol-

vimento de suas atividades em relação a trabalho. O reconhecimento também está atrelado à

questão de consciência individual e grupal que estão conectadas pela importância das relações

de vida do ser humano, ligando esta percepção às questões sociais no trabalho, pois o reco-

nhecimento de uma atividade é o que passa a ser mais valorizado para o indivíduo (SOUZA,

2012).

Complementando as falas, o relato do E07 mostra que o trabalho na agricultura re-

quer mais esforço físico, e que os jovens da atualidade não nasceram para encarar o trabalho

braçal, mas no que se refere a qualidade de vida no campo, relata que está mudando o pensa-

mento dos sujeitos externos à comunidade: 

[...] não está assim, nossa, que orgulho de pertencer, para as pessoas mais jovens,
mas mudou muito, [...] as pessoas tinham vergonha, e falavam: Ah, trabalha na roça
né?  E hoje não.  Tem muitas  pessoas que vem de fora [...]  e  falam: Nossa que
benção,  que  vida  boa  vocês  têm.  Então  eles  veem  a  qualidade  de  vida  que  é
diferente, eles veem de perto o contato com a natureza, produtos bons para comer e
para vender. (E07).

Como demonstrado no depoimento acima, o agricultor sentia um olhar de desprezo

dos sujeitos externos ao campo, pois a sociedade encarava aquele que trabalhava na roça

como sendo um indivíduo atrasado para os padrões impostos. O E07 relata que hoje em dia

essa  questão  está  mudando,  pois  a  cultura  está  sendo popularizada  diante  de  padrões  de

consumo e status de se morar na fazenda, da criação de gado, do cultivo da soja e do fumo,

bem como, da produção sustentável.

A percepção do E07 condiz com o discurso da entrevista realizada com o ente públi-

co E09, relatando que o PNAE também trouxe ao agricultor familiar vínculos que proporcio-

naram o turismo rural e o reconhecimento dos mesmos como produtores rurais, tornando o in-

divíduo socialmente importante por meio do processo de venda de seus produtos:

E os agricultores têm muito orgulho, nós temos propriedade aqui que recebe muita
visita técnica de outros municípios, trazem agricultores pra conhecer o trabalho. [...]
E por conta de estar envolvido nessa comercialização que é diferente, eles tem rece-
bido assim, o próprio pessoal aqui da cidade, e tem muitas comunidades que já vão
comprar o produto lá na propriedade e muita visita técnica, excursão [...] (E08).
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Estas atividades estão sendo tratadas como elevação de status na vida social, fazendo

com que o sujeito do campo se reconheça diante do acolhimento externo e construção de sua

identidade, bem como, desenvolvimento do trabalho rural, não necessariamente da agricultura

familiar, assim como demonstrado na fala do entrevistado:

Então já está diferente, talvez os filhos deles, vão ser iguais os nossos, eles vão ter
uma vida muito boa no sítio, estará tudo mais fácil mecanizado e tal, que eles vão ter
orgulho! (E07)

Com base em Mead (1934), Honneht (2003) a  formação da identidade envolve um

processo de vínculos sociais que abrangem a capacidade do homem em se relacionar com o

outro,  tendo  por  objetivo  alcançar  do  reconhecimento  entre  as  partes.  Para  obter  esse

reconhecimento  é  necessário  que  o  indivíduo  reconheça  a  si  mesmo  como  autônomo

(BUNCHAFT,  2014).  Perante  pensamento  dos  autores  citados,  pode-se  perceber  no  real,

conforme entrevista com o EA, que os sujeitos inseridos no campo ainda não se reconhecem

devido a não formação de sua identidade, e que isso dificulta o desenvolvimento dos mesmos:

As pessoas não se reconhecem né? [...]. Então enquanto a pessoa não tiver a sua
identidade  certa,  ver  a  importância  disso,  vai  ter  esse  problema  desse
desenvolvimento né (E01).

O PNAE ainda não proporciona ao agricultor o reconhecimento de si, da descoberta

de sua identidade, pois o objetivo do programa não inclui a questão de fortalecimento entre os

grupos da agricultura familiar, mas sim, com foco em um sistema alimentar mais saudável

para  as  crianças  da  rede  escolar.  O  programa  trata  esse  processo  apenas  como  uma

comercialização com vistas à diversificação. O Estado não objetiva trabalhar este programa

partindo da realidade do agricultor familiar a fim de elevar as suas potencialidades.

Ainda diante do reconhecimento de si, percebe-se que o agricultor rural se reconhece

como “agricultor familiar”, termo usado para denominar aquele que gera renda no trabalho da

terra juntamente com a sua família. Estes sujeitos seguem as práticas culturais e de trabalho

repassadas durante várias gerações. Mas, durante entrevista com o EA, notou-se que o mesmo

não se refere ao agricultor familiar como sendo “eu” ou “nós”, mas sim como “eles”, é uma

relação de não pertencimento ao grupo e de não se reconhecer como tal:

Aí você vai julgar, ah porque o agricultor não tem informação, mas se você for ver,
o cara está a vida toda trabalhando, trabalhando com agrotóxico, está a vida toda só
no município de Rio Azul […] (E01).
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O E01 reconhece o agricultor como sujeito autônomo, que enfrenta dificuldades no

campo, bem como, dificuldades de acesso às informações, sendo este, um processo histórico

característico do grupo. Este entrevistado, em específico, se refere às dificuldades do outro,

pelo fato de trabalhar em um segmento que não requer esforço físico desgastante, quando

comparado a outros agricultores. O sistema de capital implica diretamente na percepção do

E01 diante do reconhecimento de si, pois a imposição de padrões sociais fazem com que os

sujeitos não acolham a própria cultura e não se reconheçam como tal. 

“É na relação como semelhante que o indivíduo se constitui, se reconhece, satisfaz

ou não seus desejos” (ZIMERMAN, 1997 apud FARIA, 2007, p.86). Durante as entrevistas,

percebeu-se que o E01 não se reconhecia como integrante daquele segmento, ele mostra ter

muito  orgulho das  suas  origens  e  cultura  regional,  mas  o  retorno em longo prazo,  como

fornecedor do PNAE, não foi satisfatório para os seus objetivos de vida:

[...] às vezes uma pessoa está fazendo uma atividade que não é o natural dela [...]
Nesses três anos que nós estávamos trabalhando, nós estávamos indo contra o fluxo,
só dava problema [...] Paramos com tudo isso, e agora estamos em outra né (E01).

Nesse ponto, o PANE não proporcionou o reconhecimento emocional ao agricultor

familiar.  Conforme  relatos  do  E01,  observaram-se  algumas  contradições,  mas  pode  ser

justificada pelo fato do PNAE apresentar pontos positivos e negativos em diferentes aspectos. 

O E01 complementa: 

Mas  está  evoluindo sabe,  não  são  somente  coisas  negativas,  é  só  você  pegar  a
questão do PNAE desde que começou em Rio Azul, você vê a evolução na questão
de valores né, e aí vai sempre evoluindo né, vai entrando mais agricultores, então o
projeto vai andando. Longe do ideal, não sei se existe um ideal, mas...(E01).

O agricultor tem o entendimento de que não existe um modelo perfeito para uma

ação e para projetos e métodos de trabalho, ele considera a realidade, pois as coisas são ao

mesmo tempo, positivas e negativas, ou seja, os acontecimentos do meio social não trazem

somente  uma  questão,  as  relações  vão  produzir  questões  que  trazem  satisfações  e

insatisfações. A realidade não é algo dado, é algo a ser produzido historicamente diante das

relações  entre  grupos  por  meio  do  reconhecimento,  do  afeto,  das  relações  de  poder  e

participação. 
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Segundo  Duarte  (1994),  considerando  que  a  sociedade  apresenta  realidades

múltiplas,  os  sujeitos  inseridos  em  grupos  divergentes  devem  levar  em  conta  formas

específicas  de pensamento e entendimento das diversas situações enfrentadas,  formando e

transformando a realidade de acordo com as diferentes relações existentes.  

Como relatado, nota-se que o E01 afirma a própria existência autônoma ao mudar de

atividade econômica.  Nesse caso, o PNAE é considerado uma porta para comercialização

provisória,  em  que  o  indivíduo  aproveita  as  oportunidades  de  aprendizado  e  consegue

movimenta-se para caminhos alternativos.  

Nesse contexto, acontece um processo histórico que faz com que o agricultor se torne

autônomo  diante  de  interações  sociais  com  os  agentes  da  cooperativa,  e  contato  com  a

comunidade  por  meio  de  comercialização  para  o  PNAE.  Além  disso,  a  participação  no

programa  também  proporciona  o  desenvolvimento  do  agricultor  quanto  aos  meios  de

produção e novas técnicas repassadas pela assistência técnica, mesmo que insuficiente como

relatado por alguns agricultores, possibilitando a independência dos sujeitos em longo prazo.

Em outra percepção, o reconhecimento de si envolve questões de afeto com a própria

cultura,  com questões  de autorrealização,  afirmando o  sujeito  individual  e  coletivo  como

pertencentes de práticas sociais (FARIA, 2011). Nesse aspecto o E07 mostra-se orgulhoso de

pertencer  a  agricultura  familiar,  e  de  produzir  alimento  saudável  para  a  comunidade,

elevando-se na questão de suas capacidades relacionadas à qualidade de seus serviços:

[...] é uma educação alimentar que eles estão tendo […] nós não estamos fornecendo
alimento,  estamos  fornecendo  remédio  do  suco  da  uva,  é  impressionante,  uma
delícia, eu conheço a qualidade da uva de outras indústrias de poupa, não tem! (E07)

Conforme discurso, nota-se a significativa importância dos agricultores familiares

mostrarem  a  sua  importância  para  a  comunidade  e  se  reconhecerem  como  sujeitos  que

trabalham para uma alimentação saudável. Nesse sentido, para o E07, o PNAE proporciona

reconhecimento emocional, pois possibilita “conhecer o que se encontra no sujeito e que está

à espera de ser fecundado por realizações” (FARIA, 2011, p. 26).

Diante da percepção do reconhecimento do outro enquanto sujeito diferente de si

(FARIA,  2011),  o  E07  percebe  que  o  olhar  do  outro  para  o  agricultor  rural  é  de
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desvalorização por não apresentare um nível escolar  elevado. Desde cedo,  os agricultores

começam a trabalhar para colaborar com o sustento da família. Por muitos anos, a cultura de

quem cresce no campo seguiu tradições conservadoras com o objetivo de constituição de

família  e  sobrevivência  por  meio  do  trabalho  do  campo,  deixando  em segundo  plano,  a

educação escolar formal:

[...] não vou criar nenhuma apologia a educação, mas a ignorância, as pessoas que se
formam  olham  o  pessoal  diferente:  Ah,  fiz  uma  faculdade.  Então  assim,  já
discriminam.  [...]  Essas  pessoas  que  são  inteligentes,  em  partes,  elas  deveriam
enxergar a gente, os produtores […] Dar o respeito que a gente merece, o valor que a
gente realmente merece né, e eles falam bem ao contrário: Não, eu sou superior!!
[...] (E07).

Duarte (1994, p. 9) descreve essa situação em uma de suas obras, relatando que a

construção da realidade depende de como o conhecimento é visto no meio social, pois não se

pode considerar apenas o conhecimento teórico, mas também as experiências práticas. “O

acervo de  conhecimentos  vai  desde  as  fórmulas  manipuladas  pelos  cientistas  até  o  saber

necessário para se assentar as pedras de um calçamento. A distribuição do conhecimento é

também a distribuição do trabalho”.

Nota-se a negação ao reconhecimento emocional para com a realidade do agricultor

familiar, pois a ação relatada pelo E07 não condiz com o respeito diante de valores da cultura

dos sujeitos do campo.  As pessoas somente se reconhecem quando têm o reconhecimento do

outro, elas precisam da aceitação do outro para possam se realizar emocionalmente.

O E01 percebe que o reconhecimento do outro,  pelo agricultor,  não era visto de

forma afetiva, pois causava a descaracterização da cultura do mesmo:

[...]  começou  aquela  descaracterização  do  agricultor,  até  com  figuras  assim  né,
porque você sabe que a mídia tem o poder na mão né.  Por exemplo, o Jeca Tatu,
parece bobagem, mas está gravada no egocêntrico da pessoa né. [...] sempre aquele
que fala errado, que anda descalço (E07).

Identifica-se que o agricultor percebe que o outro lhe reconhece como sendo uma

pessoa que não se adéqua às exigências sociais, pois o mesmo é caracterizado como aquele

que  usa  roupas  inadequadas  perante  padrões  estabelecidos  socialmente  e  aquele  que fala

incorretamente. O agricultor detém esse pensamento diante da imposição social de padrões de

consumo que remetem ao material, ao que os sujeitos vestem, consomem, e não a essência da

cultura, do conhecimento e dos costumes mantidos historicamente.
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Vive-se em um mundo de aparências, no qual o dinheiro compra tudo e que para o

indivíduo  se  tornar  visível  ele  necessita  ter  um  bom  emprego,  estar  na  alta  hierarquia

empresarial, adquirir um carro. Fazer o bem já não é visto como ser uma boa pessoa, ser uma

boa pessoa na visão capitalista, é ser um homem de sucesso (WATERS, 1973).

Ao mesmo tempo, o entrevistado demonstra uma percepção de que a vida no campo

está mudando por meio de novos hábitos visando qualidade de vida fora dos grandes centros:

Mas isso esta começando a mudar um pouco, o pessoal está começando a voltar, ele
está vendo que a verdadeira qualidade de vida está na agricultura (E01).

A percepção de que “a verdadeira qualidade de vida está na agricultura” condiz com

a questão de que esse segmento possibilita  trabalho autônomo,  fora do caos  dos  grandes

centros e longe de hierarquias empresariais, visando alimentação mais saudável, autonomia da

produção  e  interação  com  a  cultura  tradicional  local.  Portanto,  o  E01  percebe  uma

significativa mudança na questão do reconhecimento do outro, do sujeito externo para com a

sua cultura. Essa questão é demonstrada por Zimerman (1997) apud Faria (2007), quando cita

que a existência do reconhecimento denota a necessidade que os indivíduos têm de serem

vistos e valorizados pelo outro, como pertencentes ao mesmo grupo social.

O  reconhecimento  emocional  também  acontece  diante  de  ser  reconhecido,  ou

reconhecer ao outro. Conforme entrevistas, nota-se a consciência dos próprios agricultores

diante dos riscos ocasionados pela produção de determinados produtos. O E01 reconhece que

o agricultor necessita de maior atenção diante melhorias de condições de trabalho:

Em Rio Azul o pessoal já está intoxicado, já está com problema de coluna [...]. O
agricultor enfrenta dificuldades maiores, bem maiores. Aí entra na questão de você
se conhecer (E01).

Diante do real concreto, observou-se que o E01 reconhece que algumas atividades do

campo são prejudiciais à saúde. O sentimento é de lamentação por conta de uma atividade

estar  agredindo  a  natureza  física  e  mental  de  alguns  indivíduos  inseridos  no  campo  da

agricultura  familiar.  O  reconhecimento  emocional  acontece  aqui,  por  parte  do  próprio

integrante do programa de política pública, para com os parceiros de trabalho. 
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Essa questão é tratada referente a um processo histórico de lutas dos trabalhadores do

campo, sendo que a agricultura familiar se tornou reconhecida pelo Estado e pela sociedade,

conforme  normativa  descrita  pela  Lei  nº  11.326/2006  que  estabelece  as  diretrizes  para

formulação  da  Política  Nacional  da  Agricultura  Familiar  e  Empreendimentos  Familiares

Rurais. Mesmo diante desse reconhecimento, os sujeitos do campo ainda presenciam algumas

privações de seus direitos, como a ausência de condições humanas de trabalho, danos à saúde

devido ao uso de agrotóxicos, bem como, lutas e divergências políticas que não possibilitam o

reconhecimento do sujeito no meio social (NIEDERLE, FIALHO e CONTERATO, 2014).

O  processo  do  reconhecimento  emocional  é  iniciado  quando  o  sujeito  realiza  a

descoberta de si mesmo, mas para isso, ele deve ser reconhecido pelo outro e nas ações do

outro para que então, ele possa ter a consciência de si como um todo (RAMOS, 2010).

Perante a afirmação da própria existência do sujeito como integrante social e a forma

como ele é reconhecido pelo outro, tem-se o discurso do E04, que mostra-se confiante ao

afirmar sua existência autônoma diante vínculos externos:

Qualidade têm, ideias têm, mas se eu fosse fazer mais publicidade eu precisaria de
mais estoque, e será que eu daria conta? Uma vez fui convidada para fornecer para
quatro mercados, mas ai eu pensei, quatro mercados? Imagina, se aqui é um só e já
vai umas 15 caixas, então quatro mercados eu não iria dar conta (E04). 

Mesmo o E04 não tendo estrutura para efetivar vínculos comerciais externos, nota-se

que  o  PNAE  propiciou  oportunidades  diante  propagação  dos  produtos  do  agricultor,

proporcionando ser reconhecido e visto pelo meio externo à comunidade, pois é “vital para

todo  sujeito  individual  ou  coletivo  ser  reconhecido  para  a  afirmação  de  sua  existência,

identidade e autoestima” (FARIA, 2011, p. 26). 

O  reconhecimento  se  traduz  como  um  caminho  para  as  relações  humanas,

comunitárias, culturais e de identidade presenciadas na sociedade, interligando estas questões

com o pensamento intercultural, propondo uma nova forma de práticas de diálogos por meio

do  conhecimento  existente,  seja  ele  um  conhecimento  empírico  ou  científico  (PIRES;

ZAMBAM, 2014).
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Corroborando com a ideia de Pires; Zambam (2014), o discurso dos entrevistados

sugere o respeito e reconhecimento a todas as práticas culturais, independente de formação

acadêmica, moldes sociais e identidade pessoal e grupal, pois os sujeitos inseridos em um

grupo desejam que cada um reconheça o seu estado como ele realmente é, e que o acolha de

forma igualitária aos demais.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A perspectiva que abrange este  estudo está  baseada na Teoria do Reconhecimento

diante das categorias teóricas propostas por Nancy Fraser e José Henrique de Faria. Por meio

da  análise  do  discurso,  pode-se  observar  o  real  a  partir  dos  sujeitos  que  fazem parte  do

Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município de Rio Azul-PR. As categorias do

reconhecimento são apresentadas separadamente durante a análise, mas elas são interligadas e

procuram envolver o agricultor em todas as suas dimensões.

Como base para conhecimento da realidade foi necessário buscar entender quem são

os principais agentes envolvidos no processo, percebendo assim, a importância da COAFRA,

EMATER e Secretaria  da Educação/Nutricionista,  para a  intermediação entre  o Programa

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e o agricultor familiar. Estes realizam o processo

de  repasse  de  informações,  assessoria  técnica  e  elaboração  dos  tramites  legais  diante  de

processos burocráticos para o funcionamento do programa no município.

Essa  oportunidade  de  venda  despertou  para  alguns  agricultores,  o  sentimento  de

comercialização  no  sentido  do  capital.  Nota-se  a  despreocupação,  de  alguns  sujeitos  em

relação à participação coletiva, focando em estratégias de vendas individuais. Não podemos

ignorar o fato de vivermos em uma sociedade capitalista e de necessitarmos das relações de

trabalho para  tal,  mas estas  podem ser  ressignificadas  por  meio  de práticas  coletivas.  Os

agricultores não sentem a necessidade de contato coletivo se não for para resolver questões do

programa, nota-se também a ausência de participação e interesse nos assuntos comunitários.

As reuniões referentes ao PNAE existem, mas não com a participação necessária.

A  relação  agricultor  familiar  x  PNAE  é  somente  uma  relação  de  produção  e

comercialização. Percebe-se que os sujeitos trabalham somente em busca de remuneração e

novas alternativas de vendas, focando na questão de diversificação e melhores condições de

trabalho.

A análise do sistema de implantação, gestão e assessoria do programa considerou a

perspectiva  do  ente  público  e  do  beneficiário,  proporcionando  uma  visão  realista

considerando as diferentes perspectivas.  No entanto,  devem ser destacadas as dificuldades
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encontradas durante o processo de ingresso e comercialização para o PNAE, como fatores que

incluem  a  falta  de  investimentos  em  infraestrutura  de  estradas  e  infraestrutura  escolar,

investimento em transporte para comercialização, burocracia, hierarquia de status, atrasos nos

editais, baixo valor de repasse e muitas vezes, rejeição aos produtos da agricultura familiar

diante do preparo do produto nas escolas.

Com este  estudo,  pode-se  perceber  que  o  PNAE proporciona  reconhecimento  aos

agricultores  familiares  diante  das  quatro  categorias  apresentadas,  e  ao  mesmo  tempo,

apresenta práticas que também negam o reconhecimento aos indivíduos, demonstrando que o

real é permeado por contradições. 

Os elementos do reconhecimento econômico são presentes diante da existência de uma

política  pública  que  proporciona  complementação  de  renda,  pois  resulta  em inclusão  de

agricultores  em  práticas  presentes  no  mercado  por  meio  da  propagação  dos  produtos

regionais, diversificação da produção, investimentos em bens móveis e de infraestrutura para

as propriedades rurais, ou seja, o poder de compra e interação social. Porém, de acordo com o

estudo, o programa ainda não se caracteriza como suficiente para gerar renda exclusiva a

ponto de promover o desenvolvimento econômico dos agricultores envolvidos, visto que se

apresenta como atividade complementar à renda familiar, cumprindo com o objetivo que o

rege.

Pode-se perceber que a participação no PNAE possibilita relações sociais de interação

com o  meio  externo,  tornando  visíveis  os  produtos  da  agricultura  familiar  para  distintos

grupos sociais, que antes, tinham pouco acesso.  O PNAE pode promover, em longo prazo,

mudanças de hábitos de consumo e da maneira como são percebidas as relações sociais diante

das várias culturas existentes, visando fortalecimento da agricultura familiar e permanência do

agricultor  e  de  sua  família  na  terra.  Além disso,  as  assessorias  técnicas  e  exigências  de

produção proporcionam ao produtor rural conhecimento perante novas tecnologias, parcerias

de produção e vendas, que antes eram desconhecidas devido à utilização de somente métodos

de produção manuais e de subsistência. 

Em  outra  perspectiva,  nota-se  a  falta  de  reconhecimento  diante  de  ações  que

viabilizem o contato do aluno com o agricultor a fim de aproximar estes sujeitos, nota-se
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também, a desvalorização do trabalho do campo. O sistema de capital impõe padrões que

moldam as necessidades e desejos dos sujeitos, e essa resistência pode ser explicada pelo fato

do  produto  não  ser  processado,  ressaltando  a  percepção  de  que  produtos  oriundos  da

agricultura familiar ainda se encontram desvalorizados, resultando, por meio desta ação, a

negação ao reconhecimento social. 

O  reconhecimento  político  é  percebido  diante  ingresso  do  agricultor  familiar  em

programas de políticas públicas como o PNAE, tendo auxílios da COAFRA, EMATER e

Secretaria da Educação, sendo estes, fundamentais e de grande importância para a existência

desta política pública no município. No que se refere a questões burocráticas, percebe-se que

parte dos agricultores não apresenta entendimento sobre o objetivo do PNAE, bem como,

sobre os processos burocráticos, muitas vezes, confundindo o PNAE com outros programas

de políticas públicas.  Outro ponto em destaque é a limitação de venda de alguns produtos no

programa, pois os que apresentam custo mais elevados estão sendo retirados da listagem de

compras do PNAE, limitando a participação do agricultor familiar no programa.

Considerando  outros  fatores  que  obstam  a  implementação  do  PNAE,  tem-se  o

desconhecimento por parte dos agricultores dos procedimentos administrativos e burocráticos

que  envolvem  esta  política  pública.  Percebe-se  também  dificuldades  na  divulgação  da

importância das práticas da agricultura familiar para o desenvolvimento regional, negando, o

reconhecimento político para parte do grupo entrevistado.

A participação no programa promove aprendizados e novas técnicas de produção,

fazendo com que o agricultor se reconheça como autônomo. Em outra concepção, o PNAE é

apenas  uma relação de  comercialização,  não sendo presente  o  reconhecimento  emocional

diante  das  relações  coletivas  e  de  aceitação da  cultura  do  grupo.  O programa ainda  não

proporciona ao agricultor o reconhecimento de si,  da descoberta de sua identidade, pois o

objetivo do programa não inclui a questão de fortalecimento entre grupos, mas sim, com foco

em um sistema alimentar mais saudável para as crianças da rede escolar.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar promove reconhecimento econômico se

tratado  apenas  como  complementar,  devendo  esta  política  ser  acompanhada  perante

planejamento em longo prazo. Promove a interação social por meio do poder de compra e
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relações  com  a  comunidade  externa,  mas  não  reconhece  o  agricultor  familiar  em  uma

participação  democrática  dos  processos  de  trabalho.  Considerando  o  reconhecimento

emocional, esta é uma categoria que requer mais atenção, pois torna o indivíduo visível ao

outro, mas ainda não possibilita o reconhecimento de si diante da afirmação de sua identidade.

Competições e estratégias de vendas são presentes até mesmo no sistema cooperativo.

Perante experiência de pesquisa e relatos, o desenvolvimento poderia ser mais efetivo por

meio  de  planejamentos  que  visassem  novos  meios  para  comercialização  e  acessos  às

capacitações necessárias. Se as limitações citadas não forem solucionadas, o programa pode

não proporcionar o desenvolvimento local de forma justa e igualitária.

A pesquisa no campo mostrou a importância de se desenvolver trabalhos voltados para

o reconhecimento de grupos específicos que trabalham em prol de um sistema cooperativo. A

cooperativa e os entes públicos envolvidos no PNAE mostram-se como intermediadores entre

os agricultores familiares e a política pública.  Essa trajetória trouxe a percepção e pontos

chaves a serem melhorados e  planejados de modo a ressaltar  a importância das lutas por

reconhecimento, de enxergar o outro e de estudar meios que viabilizem o desenvolvimento

em coletividade. 

Diante do contato com o real, nota-se a necessidade de maiores pesquisas destinadas à

Teoria  do  Reconhecimento  no  campo  da  agricultura  familiar,  de  modo  a  possibilitar  o

entendimento do processo de governança das políticas públicas,  estudo detalhado sobre o

repasse  de  verba  destinado  à  agricultura  familiar  e  processo  histórico  perante  o

desenvolvimento  do  agricultor  e  suas  limitações,  justificando  estes  como  sendo  de

continuidade para a presente pesquisa.
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ANEXO 01: DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS DO PNAE

Ano
Recursos financeiros
(em bilhões de R$)

Alunos atendidos
(em milhões)

2015 3,759 41.5

2014 3,693 42,2

2013 3,542 43,3

2012 3,306 43,1

2011 3,051 44,4

2010 3,034 45,6

2009 2,013 47 

2008 1,490 34,6

2007 1,520 35,7

2006 1,500 36,3

2005 1,266 36,4

2004 1,025 37,8

2003 0,954 37,3

2002 0,848 36,9
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Ano
Recursos financeiros
(em bilhões de R$)

Alunos atendidos
(em milhões)

2001 0,920 37,1

2000 0,901 37,1

1999 0,871 36,9

1998 0,785 35,3

                   1977 0,673 35,1

1996 0,454 30,5

1995 0,590 33,2

   Fonte: FNDE, 2016.
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ANEXO  02:  TABELA  DE  REPASSE  DE  VERBA  REFERENTE  AO  PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL

Entidade..: 75.963.256/0001-01 - PREF MUN DE RIO AZUL          Município: RIO AZUL-PR

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C

02/MAR/2016 807509 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/MAR/2016 807682 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/MAR/2016 807757 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/MAR/2016 807870 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/MAR/2016 807984 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X
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02/MAR/2016 808017 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/ABR/2016 810290 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/ABR/2016 810305 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/ABR/2016 810358 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/ABR/2016 810425 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/ABR/2016 810502 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/ABR/2016 810936 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/MAI/2016 812811 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/MAI/2016 813121 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/MAI/2016 813186 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/MAI/2016 813252 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/MAI/2016 813325 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X
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04/MAI/2016 813336 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

01/JUN/2016 815501 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

01/JUN/2016 815642 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

01/JUN/2016 815678 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

01/JUN/2016 815682 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

01/JUN/2016 815918 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

01/JUN/2016 815942 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/JUL/2016 819781 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/JUL/2016 819833 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/JUL/2016 819957 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/JUL/2016 820094 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/JUL/2016 820271 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X
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05/JUL/2016 820304 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

03/AGO/2016 822309 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

03/AGO/2016 822463 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

03/AGO/2016 822534 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

03/AGO/2016 823182 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

03/AGO/2016 823538 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

03/AGO/2016 823550 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/SET/2016 826807 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/SET/2016 826917 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/SET/2016 827211 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/SET/2016 827271 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

05/SET/2016 827276 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X
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05/SET/2016 827302 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/OUT/2016 830244 3.140,00
ALIMENTACÃO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/OUT/2016 830248 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/OUT/2016 830397 216,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/OUT/2016 830471 1.680,00
ALIMENTACÃO
ESCOLAR - PRÉ-

ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/OUT/2016 830593 6.540,00

ALIMENTACÃO
ESCOLAR - EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/OUT/2016 830711 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/NOV/2016 833382 3.140,00
ALIMENTACAO

ESCOLAR –
CRECHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/NOV/2016 833458 110,00
ALIMENTACAO
ESCOLAR – AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/NOV/2016 833515 480,00
Mais Educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/NOV/2016 833649 1.680,00
ALIMENTÇÃO

ESCOLAR–PRÉ-
ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

04/NOV/2016 833891 216,00
ALIMENTÇÃO

ESCOLAR – EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X
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04/NOV/2016 833950 6.540,00

ALIMENTÇÃO
ESCOLAR– EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/DEZ/2016 836741 6.540,00

ALIMENTÇÃO
ESCOLAR– EN-
SINO FUNDA-

MENTAL

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/DEZ/2016 836766 110,00
ALIMENTÇÃO

ESCOLAR– AEE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/DEZ/2016 836895 480,00
Mais educação –

Fundamental

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/DEZ/2016 836918 1.680,00
ALIMENTÇÃO

ESCOLAR– PRÉ-
ESCOLA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/DEZ/2016 836981 216,00
ALIMENTÇÃO
ESCOLAR– EJA

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

02/DEZ/2016 837033 3.140,00
ALIMENTÇÃO

ESCOLAR– CRE-
CHE

BANCO
DO BRA-

SIL
4787 000017369X

Total: 121.660,00 

Fonte: FNDE, 2016.

*Dados referentes ao fechamento do dia: 13/06/2017.
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ANEXO 03: TABELA DA RELAÇÃO DE ESCOLAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL-PR

Tipo de consulta: Prefeitura Municipal                               Ano exercício: 2016                               Município: RIO AZUL                                       UF: PR                          

Esfera Código/Nome da escola

Creche Pré-escolar Fundamental Médio Fundamental EJA Médio EJA AEE Total

Nor

mal

In-

te-

gral

Nor

mal

In-

te-

gral

Nor-

mal

Inte-

gral

Nor

mal

In-

te-

gral

Presencial
Semipre-

sencial
Presencial

Semipre-

sencial

Nor

mal

In-

te-

gral

Nor

mal

In-

te-

gral

Nor

mal

In-

te-

gral

Nor

mal

In-

te-

gral

MUNICIPAL
41114663  ANAHIR O LIMA

E M PROFA EI EF
0 0 12 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94

MUNICIPAL
41114671  ANTONIO JOSE

RIBEIRO E R M EF
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

MUNICIPAL
41114752  FLORIANO PEI-

XOTO E R M MAL EF
0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

MUNICIPAL
41114760  FRANCISCO SOA-

RES E R M EF
0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

MUNICIPAL
41114779  GETULIO VAR-

GAS E R M DR EI EF
0 0 10 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

MUNICIPAL
41114809  JOAQUIM VIEIRA

E R M EF
0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

MUNICIPAL
41114817  JOSE BONIFACIO

E R M EI EF
0 0 11 5 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75

MUNICIPAL
41114850  MODESTO ALVES

E R M EF
0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

MUNICIPAL
41114922  PEQUENO POLE-

GAR II C M E I
0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

MUNICIPAL
41115031  SANTO ANTONIO

E R M EF
0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

MUNICIPAL
41115074  SAO JOAO I E R M

EF
0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
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PRIVADA
41115163  TIA EMILIA

PASZKO E EI EF MOD ED 
0 0 4 0 20 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 55

MUNICIPAL
41115180  URQUIZ CORDEI-

RO E M EI EF
0 0 19 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93

MUNICIPAL
41115198  VANDA HESSEL E

M PROFA EF
0 0 0 0 592 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11 608

MUNICIPAL
41363990  ANIBAL KHURY

C M E I DEP
19 64 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103

MUNICIPAL
41375335  CRISTO REI C M E

I
9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

MUNICIPAL
41598008  PEDRO

CHAUSZCZ C M E I VER
33 32 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105

Total Geral 157 163 1090 0 36 0 0 0 11 1457

FONTE: FNDE, 2016
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12. APÊNDICE
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APÊNDICE 01: ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

ENTREVISTA 1: ENTE PÚBLICO – EMATER, SECRETARIA DE AGRICULTURA,

COOPERATIVA COAFRA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

1. Como o PNAE foi estabelecido no município;

2. Quem  são  os  principais  agentes  envolvidos  e  como  é  realizado  o  sistema  de

manutenção, assistência e gestão do programa;

3. Efetividade do PNAE;

4. Quais são as dificuldades encontradas diante da relação desta política pública com o

agricultor familiar.

ENTREVISTA 2: BENEFICIÁRIO - AGRICULTOR VINCULADO AO PNAE

1. Há quanto tempo trabalha com agricultura;

2. Qual o tamanho da propriedade;

3. Que produtos são cultivados para o PNAE;

4. Se a família exerce outras atividades econômicas além do PNAE, e quais;

5. A participação da família  agricultora em outros  projetos,  antes  da participação no

PNAE; 

6. Como foi a participação inicial no PNAE;

7. Por que o produtor rural ingressou no PNAE;

8. Qual é o papel do Estado nas atividades do campo;

9. Qual  a porcentagem de renda vinculada a cada atividade rural desempenhada pela

família, especificamente o PNAE;

10. O que essa política pública traz de benefício para a comunidade;

11. Quais são as dificuldades enfrentadas;

12. Se a implantação desta política pública invadiu a autonomia em relação à produção e

comercialização dos produtos;
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13. Que tipo de gestão e assessoria é prestado pelos agentes responsáveis pelo PNAE;

14. Se os produtos são vendidos para a comunidade externa, além do PNAE;

15. Percepção por meio da Teoria do Reconhecimento:

 Reconhecimento  Econômico:  visa  melhorias  para  as  comunidades  no  que  diz

respeito aos investimentos em infraestrutura física vinculados ao programa de política

pública tratado, o PNAE; melhorias das estradas de acesso entre meio rural e meio

urbano;  benefícios  monetários  proporcionados  por  meio  do  programa  (Qual  a

porcentagem que o valor recebido  por meio  do PNAE corresponde para a renda da

propriedade?); acessibilidade à créditos de investimentos para a propriedade rural.

 Reconhecimento  Social:  Sentimento  de  respeito  da  comunidade  externa  com  a

presença do agricultor no ambiente social, bem como; tratamento relacional de forma

igualitária  aos  demais  sujeitos  presentes  em  um  mesmo  ambiente,  e  tratamento

igualitário diante de sua cultura. Existe uma interação/encontro, entre os participantes

do PNAE?

 Reconhecimento Político: Busca por direito de opiniões; sujeito que é ouvido pelos

demais mediante situações de decisões e planejamentos; sentimento de acolhimento

pela  cooperativa  rural  e  organizações  responsáveis  pelo  programa  PNAE;

entendimento  e  clareza  sobre  a  participação  do  agricultor  com  as  organizações

vinculadas ao programa; entendimento dos procedimentos burocráticos do programa.

 Reconhecimento  Emocional:  Faz  parte  de  um  sentimento  de  pertença.  Questão

individual de como o agricultor sente que o outro o reconhece, ou seja, o meio social

em que este está inserido seja ele familiar, organizacional, cultural, político e tudo o

que inclui  a  relação do sujeito  com os  demais  membros sociais.  Inclui  também o

reconhecimento de si mesmo em meio aos seus objetivos de vida projetados e cultura

construída. 
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