
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE ECONOMIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

 

SCARLETT QUEEN ALMEIDA BISPO 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: O CASO DOS 

ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS NO PERÍODO 

DE  2011 A 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2019 



SCARLETT QUEEN ALMEIDA BISPO 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: O CASO DOS 

ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS NO PERÍODO 

DE 2011 A 2017 
 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia 

como requisito final à obtenção do grau de Bacharel em 

Ciências Econômicas. 

 

Área de concentração: Economia Rural e economia 

Agrária. 

 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Lemos Jeziorny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B622           Bispo, Scarlett Queen Almeida. 

Programa de Aquisição de Alimentos: o caso dos 

assentamentos do município de Queimadas no período de 2011 a 

2017/ Scarlett Queen Almeida Bispo. – Salvador, 2019. 

 

89 f.; il. 

 

TCC (Graduação) – Universidade Federal da Bahia, 

Faculdade de Economia. Orientador: Prof. Dr. Daniel Lemos 

Jeziorny. 

 

1. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 2. Políticas 

públicas. 3. Alimentos – produção e distribuição. 3. Agricultura 

familiar. I. Universidade Federal da Bahia. II. Jeziorny, Daniel 

Lemos. III. Título. 

 

CDD: 354.5 

 

 



 



AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer a minha mãe, que sempre batalhou muito para proporcionar o melhor que eu 

poderia ter, ao seu carinho e principalmente ao seu amor. 

Quero agradecer também ao meu pai, que sempre se procupou com o meu bem estar e se esforça 

até hoje para promovê-lo, a suas palavras e ao seu amor. 

Quero agradecer ao meu namorado, que esteve comigo nessa reta final, virando noites comigo 

para me apoiar, ao seu cuidado e o seu amor. 

Quero agradecer a minha família que sempre torceu e sofreu comigo em todos os momentos. 

Obrigada! 

Quero agradecer ao Bonde, que contribuiu para a minha permanencia. Ao GEPODE, por me 

proporcionar momentos felizes, criou e fortaleceu laços de amizade. 

Quero agradecer ao meu orientador pela infinita paciencia e compreensão. 

Quero agradecer a Marileide, que sempre me apoiou, me fortaleceu e puxou a minha orelha em 

todas as situações. 

A todos os professores por compartilharem de bom grado os seus conhecimentos e aos 

servidores e funcionários por cada cumprimento e sorriso. 

Obrigada!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada escolha, uma renúncia. 

 

 



RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a atuação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

nos assentamentos no município de Queimadas (Ba) no período de 2011 a 2017. Diante disso, 

esse estudo apresenta a contextualização da agricultura familiar e sua relação com a questão 

agrária, trazendo alguns marcos ocorridos no Brasil, que contribuíram para a situação atual da 

estrutura fundiária. O PAA é uma política pública criada em 2003, que faz parte dos Mercados 

Institucionais, cujo os principais objetivos são: fortalecimento da agricultura familiar e 

promoção alimentos para as famílias em situação de insegurança alimentar. Para esta análise 

foi realizada uma pesquisa de campo, executada por meio de entrevistas que tiveram como 

instrumento questionários semiestruturados com assentados beneficiários do PAA no município 

na forma de fornecedores e consumidores. Com o intuito de captar quais foram as 

transformações ocorridas e os desafios enfrentados por esse grupo, a partir da sua inserção no 

Programa. 

 

Palavras-chave: Mercados Institucionais. PAA. Agricultura Familiar. Assentamentos. Questão                       

                          Agrária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze the performance of the Food Acquisition Program 

(PAA) in the settlements in the municipality of Queimadas (Ba) from 2011 to 2017. Therefore, 

this study presents the contextualization of family farming and its relationship with the issue. 

agrarian, bringing some milestones that occurred in Brazil, which contributed to the current 

situation of the land structure. The PAA is a public policy created in 2003, which is part of the 

Institutional Markets, whose main objectives are: strengthening family farming and promoting 

food for food insecure families. For this analysis a field research was carried out, conducted 

through interviews that had as instrument semi-structured questionnaires with settlers 

beneficiaries of the PAA in the city in the form of suppliers and consumers. In order to capture 

what were the transformations that occurred and the challenges faced by this group, from its 

insertion in the Program. 

 

Keywords: Institutional Markets. PAA. Family farming. Settlements. Agrarian Question 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A agricultura familiar (AF) no Brasil traz consigo as consequências das raízes dos 

componentes caracterizadores do modo de exploração colonial, o latifúndio, a 

monocultura e o trabalho escravo. Desde então, as políticas e ações do Estado voltaram-

se, em sua maioria, ao fortalecimento do setor que melhor o inserisse competitivamente 

no mercado internacional e garantisse superávit na balança comercial. O principal setor 

exportador do país é o agronegócio, o qual nos últimos dez anos teve sua participação nas 

exportações acima de 35% (MAPA, 2019). 

 

Em decorrência disso, o agricultor familiar esteve à margem das políticas de inserção nas 

terras, mercado e tecnologia, motivando a sua organização em busca de melhorias para a 

categoria. Até hoje não foram realizadas reformas estruturantes que alterassem a estrutura 

fundiária do país, principalmente através da reforma agrária. Os dados do Censo 

Agropecuário (2006, 2017) mostraram que apesar de os estabelecimentos agropecuários 

da AF corresponderem a mais de 70% do total, suas áreas não chegam a 25%. Entretanto, 

foram instituídas políticas de extrema relevância dedicadas a resolver um dos principais 

gargalos da AF, o escoamento (MACHADO; SILVA, 2009). 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), faz parte dos Mercados Institucionais 

Públicos de Alimentos, e destina-se a comprar alimentos da AF seja para doação às 

famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar ou para formação de 

estoques estratégicos. Foi instaurado em 2003 como uma extensão do Programa Fome 

Zero, como instrumento de auxílio a erradicação a fome dando aos grupos prioritários 

papel ativo nesse processo. Apesar de sofrer significativa alteração em seu marco legal 

em 2012, desde a sua criação até 2018, já foram destinados mais de 4 bilhões para 

compras na AF (Conab, 2018). Essas compras institucionais favoreceram 

consideravelmente essa categoria, principalmente na região Nordeste, a quem foi 

destinado cerca de 31% desses recursos. 

 

O município de Queimadas está situado no semiárido baiano, e de acordo com o IBGE 

(2010) possui aproximadamente 50% dos domicílios situados na zona rural, refletindo 

uma forte presença da agricultura familiar. Para além disso, existem dois assentamentos 
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da reforma agrária, que tiveram suas associações beneficiárias do Programa de Aquisição 

de Alimentos entre os anos de 2011 a 2017. Diante disso, buscou-se analisar se houveram, 

e quais foram as transformações ocorridas no contexto social e econômico do assentado 

beneficiário durante e após a inserção no PAA e consequentemente se o Programa 

conseguiu alcançar os seus objetivos primordiais: fortalecimento da AF e garantia da 

soberania alimentar ao público prioritário beneficiário. 

 

Partiu-se da hipótese de que, analisar o contexto social do beneficiário e a forma como as 

variáveis culturais e climáticas impactam em seu modo de produção contribuem para uma 

avaliação mais completa do Programa. Afinal, uma interação mais estreita entre os 

gestores e beneficiários, assim como uma visão focalizada para cada região são de suma 

importância para garantir a inserção e a permanência dos agricultores no campo. 

 

Portanto, com o objetivo de contribuir para análises de políticas públicas direcionadas ao 

escoamento da AF, mais precisamente com a categoria assentados da reforma agrária, 

buscou-se realizar uma pesquisa de campo, na forma de entrevista através de 

questionários semiestruturados com os respectivos beneficiários, secretários da prefeitura 

e representantes da unidade recebedora do Programa. Assim abre a possibilidade de 

compreensão da dinâmica e identificação dos limites para orientação de possíveis 

mudanças e trabalhos posteriores. 

 

Este trabalho conta com mais quatro capítulos além dessa introdução e da conclusão. 

Sendo o primeiro a agricultura familiar, onde é realizada além uma breve 

contextualização do surgimento da agricultura familiar, será ressaltada sua relação com a 

questão agrária no Brasil. O próximo é Mercados Institucionais Públicos de Alimentos, 

onde serão expostos os motivos que incentivaram a sua efetividade, com enfoque no 

Programa de Aquisição de Alimentos e o seu funcionamento. Já o capítulo subsequente 

trata da metodologia utilizada para realização da pesquisa de campo, na qual são 

explicitados identificados os sujeitos e posteriormente serão descritas as análises 

qualitativas captadas através da referida pesquisa. 
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2 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

A agricultura familiar apesar de ser uma categoria considerada recente no Brasil1, as 

discussões a respeito dos seus antecedentes históricos são temas de debates há um longo 

período, tendo sua origem no campesinato. Atualmente não há um consenso sobre a sua 

definição, ou seja, da sua conceituação.  Desta forma, neste tópico iremos apresentar as 

diversas abordagens para caracterizá-la. 

 

Para isto, é de extrema relevância compreender como se deu o seu surgimento, visto que 

a mesma vem contribuindo para o desenvolvimento social e equilíbrio do país 

(DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011). Contudo será realizada uma breve síntese, 

utilizando linhas estudos relevantes para essa análise: i) o marxismo, aqui representados 

por Vladimir I. Lênin e Karl Kautsky; ii) o Chayanoviano, pelo próprio Alexander 

Chayanov e; iii) o Weberiano, interpretado por Hugues Lamarche.   

 

A vertente Marxista é o fundamento essencial para as investigações a respeito da 

agricultura familiar, pois dedica-se a analisar essencialmente o desenvolvimento do 

capitalismo no campo. Apesar de, nessa perspectiva, para Abramovay (1998) não ser tão 

definida a expressão campesinato nas categorias que formam as leis essenciais de 

desenvolvimento do capitalismo (ABRAMOVAY, 1998, p.35). Entretanto, Marx (1996) 

com sua categorização de classes sociais antagônicas, definidas em burguesia e 

proletariado, desenha o contraste dentro do panorama marxista representando o eixo dos 

conflitos sociais e políticos, assim como das transformações históricas (SANDRONI, 

1994). E são esses conflitos que dão respaldo para a relação existente entre o 

desenvolvimento do capitalismo e o destino do campesinato.  

 

                                                 

 

1 De acordo com Porto e Siqueira (1994), no período de 1950 a 1970, falava-se apenas em campesinato. 
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Do ponto de vista do Marxismo Clássico, com base epistemológica fundamentada em 

Marx, Lênin e Kautsky numa perspectiva macro, havia um apontamento para o inevitável 

desaparecimento do camponês2 (forma não capitalista) em resultado da lógica de 

expansão do capitalismo na agricultura, em especial pelos dois últimos. Lênin (1985 

[1899]) em seus estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, buscou 

definir como se deu a constituição do mercado interno para os grandes estabelecimentos, 

apoiado na diferenciação do campesinato em três grupos (ricos, médios e pobres), 

caracterizados a depender do retorno obtido através das suas produções. 

 

Os ricos empregavam a força de trabalho dos pobres, os médios, entretanto, não a 

empregavam nem a forneciam. Esse formato organizacional dava indícios que a classe 

camponesa possuía fragilidades, sendo subordinada direta ou indiretamente ao 

capitalismo. Dessa forma, o camponês constituía-se cada vez mais como parte desse 

sistema, pois seus traços produtivos eram mercantis e assim: 

 

[...] essa agricultura mercantil já se transforma em agricultura capitalista, 

porque a área semeada pelo campesinato rico excede a norma de trabalho de 

uma família (ou seja, a quantidade de terras que uma família pode cultivar com 

seu próprio trabalho, o que o obriga a recorrer à mão-de-obra assalariada. 

(LÊNIN, 1985, p. 36). 

 

A partir desse momento, percebeu-se que o produtor que utilizava a sua mão de obra 

apenas dentro das capacidades da unidade familiar estava desaparecendo. Havendo assim, 

uma migração dessa força de trabalho familiar para o assalariamento em unidades 

maiores, decorrente da sua situação socioeconômica. Com isso, o autor descreve como o 

capital consegue exercer poder sobre todas as formas de propriedades fundiárias, a partir 

de diversos meios e métodos (LÊNIN, 1980, p.7).  

 

A cooptação dessas propriedades induziriam os pequenos agricultores a se capitalizar e  

se proletarizar, de acordo com autor quando declara que “o processo de decomposição 

dos pequenos agricultores em patrões e operários agrícolas constitui a base sobre a qual 

                                                 

 

2 O termo camponês será utilizado como sinônimo de agricultor familiar em algumas passagens desse 

trabalho. No entanto, será levado em consideração e respeito as suas características intrínsecas de seu modo 

de produção. 
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se forma o mercado interno na produção capitalista” (LÊNIN, 1985, p.35). Portanto, a 

intensa diferença formada entre a renda e produtividade dos grupos torna cada vez mais 

difícil uma equidade. Levando Lênin (1982) a conclusão de que:  

O sistema de relações econômicas e sociais entre o campesinato (agrícola e 

comunitário) mostra a existência de todas as contradições próprias de qualquer 

economia mercantil e de qualquer capitalismo: a concorrência, a luta pela 

independência econômica, o açambarcamento da terra (comprada ou 

arrendada), a concentração da produção por uma minoria, a proletarização da 

maioria e sua espoliação pela minoria que detém o capital comercial e emprega 

operários agrícolas. Não há nenhum fenômeno econômico no campesinato que 

não apresente essa forma contraditória exclusivamente própria do sistema 

capitalista, isto é, que não traduza a luta e a divergência de interesses, não 

redunde em mais para uns e menos para outros. (LÊNIN, 1982, p.113) 

 

Logo, essas contradições que existem no interior do campesinato acarretaram na sua 

desintegração, destruindo o antigo campesinato patriarcal, originando a pequena 

burguesia e o proletariado rural. (LÊNIN, 1982, p.114). 

 

Kautsky (1986), por seu turno, salienta uma questão pertinente, conforme as afinidades 

entre a agricultura e os padrões capitalistas de produção se tornavam progressivas, mais 

latente era a superioridade técnica dos grandes estabelecimentos em relação ao pequenos 

(KAUSTKY, 1986, p.87). Fato este que contribuiu para elevada concentração fundiária 

(e vice-versa), através da expropriação dos camponeses, que serviriam com sua força de 

trabalho, promovendo na necessidade de os detentores das grandes propriedades 

arrendarem suas terras ou vender parte delas. Revelando, de certa forma, um caráter 

contraditório do sistema capitalista, que ao mesmo tempo em que subtrai as ligações “não 

capitalistas”, as recria para sua manutenção. Como acentua o autor, “o grande 

estabelecimento pode expulsar quantos camponeses quiser que uma parte destes voltará 

sempre a ressuscitar como pequenos rendeiros” (KAUTSKY, 1986, p.145). 

 

Desta forma, devido a subordinação dos camponeses a essa nova ordem, para Kautsky 

(1980), a alternativa que impediria que suas propriedades e modo de vida desaparecerem, 

era a organização, inclusive em associações e cooperativas. Contudo, o desaparecimento 

dos pequenos produtores não era favorável ao progresso do capitalismo na agricultura, já 

que o mesmo se alimenta da exploração da pequena propriedade, principalmente através 

do assalariamento da sua mão de obra.  Assim sendo, de acordo o referido autor, o 
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campesinato era considerado um empecilho a superação do capitalismo e construção do 

socialismo3 (KAUSTSKY, 1986). 

 

 Entretanto, antagonicamente ao sistema supracitado, o sistema socialista, o autor não 

enxergava o campesinato enquanto autônomo, mas uma classe respeitada, que ao invés 

de ser submissa ao capital, passaria a ser ao Estado. 

 

 [...] é muito mais agradável depender do Estado democrático que ser 

explorado por meia dúzia de “tubarões” do açúcar. O Estado nada irá tirar do 

camponês, mas antes dar-lhe alguma coisa. A transformação da sociedade 

capitalista numa sociedade socialista transformará os camponeses e os 

trabalhadores rurais, sem dúvida alguma, em uma força de trabalho 

especialmente respeitada. (KAUTSKY, 1986, p.391). 

 

Portanto, para Kautsky (1980), o capitalismo exterminou o camponês autossuficiente, 

mas assegurou a vida de um campesinato submisso e que permanentemente está em um 

movimento de destruição e recriação. Com a agricultura se industrializando, o camponês 

toma a figura de operário sob a subordinação técnica da exploração industrial. E à medida 

que esse dinamismo se desenvolve, eleva-se ainda mais a necessidade monetária para 

aquisição de bens básicos, os quais o mesmo não pode mais se munir (KATUSKY, 1980, 

p.31).  

 

Portanto, de acordo com as contribuições dos dois autores supramencionados, o destino 

do campesinato, trazendo-as para perspectiva no Brasil, tem sido colocado como o 

Paradigma4 da Questão Agrária, como destaca Oliveira (1999).  

 

[...] outra vertente entende que “o campo brasileiro já está se desenvolvendo 

do ponto de vista capitalista, e que os camponeses inevitavelmente irão 

desaparecer, pois eles seriam uma espécie de ‘resíduo’ social que o progresso 

capitalista extinguiria”. Ou seja, os camponeses, ao tentarem produzir para o 

mercado, acabariam indo à falência e perderiam suas terras para os bancos, ou 

mesmo teriam de vendê-las para saldar as dívidas. Com isso, “os camponeses 

tornam-se iam proletários”. Entre os principais pensadores dessa corrente estão 

Karl Kautsky, Vladimir I. Lênin [...] (OLIVEIRA, 1999, p.71). 

 

                                                 

 

3 A Questão Agrária, de Kautsky (1986 [1899]), foi escrita no contexto das discussões sobre a questão 

agrária realizadas no interior do partido social-democrata alemão. Portanto havia um interesse em levar o 

camponês do capitalismo para o socialismo, garantindo o seu apoio ao partido. 
4 entendendo paradigma como uma mescla de teses, teorias e pensamentos que buscam esclarecer a 

realidade. 



17 

 

Nesse Paradigma tradicional, é defendido que o campesinato é um resquício social em 

processo de eliminação, onde os principais elementos são, a distinção econômico-

financeira do modo de produção camponês, a renda da terra e a disparidade social 

acarretada pelo desenvolvimento do sistema econômico capitalista.  

 

Isto posto, Lênin e Kautsky atribuíram colaborações relevantes destinadas a compreensão 

da questão agrária, como manifesta Guirardi (2008): 

 

Lênin e Kautsky, em sua época e espaços específicos analisados, ressaltam o 

mais importante elemento da questão agrária: o problema da pobreza e da 

desigualdade social gerado pela desintegração do campesinato com 

desenvolvimento do capitalismo no campo. Este é ainda hoje o problema 

fundamental da questão agrária, que é tratada pelos dois autores como 

um processo conflitivo (no caso estudado por ambos os autores, entre capital e 

trabalho), permeado por problemas a serem resolvidos com o objetivo de 

diminuir a pobreza e a desigualdade social. (GUIRARD5, 2008). 

 

Outra contribuição muito importante para a questão agrária é a de Chayanov (1974; 

1983), que apesar de não negar a tendência geral apresentada por Lênin, se contrapõe a 

perspectiva Marxiana, por defender a adaptação do camponês ao sistema capitalista, 

sendo considerado o primeiro representante da segunda vertente do Paradigma da 

Questão Agrária. O autor parte de uma análise micro, concentrando-se na lógica da 

família do agricultor e sua organização do trabalho dentro da propriedade, estudando a 

morfologia da unidade econômica camponesa. Ou seja, ao realizar o seu estudo Chayanov 

(1983), quer investigar a força de trabalho dos camponeses como atividade econômica da 

unidade familiar e não necessariamente a produção deste campo. 

 

Como argumento, o autor alega que os pequenos agricultores possuem racionalidade 

própria, e à medida que estabelece vínculos com os mercados, determina estratégias que 

assegurem a sua autonomia Chayanov (1974). Para o referido autor, a produção 

camponesa é dedicada exclusivamente para satisfazer as necessidades familiares, 

utilizando como provedora a mão de obra familiar. Portanto, a geração de excedentes 

produzidos pela unidade familiar era proporcional a conquista do bem-estar, o que 

dependeria exclusivamente da quantidade de trabalho alcançada pelo número de membros 

                                                 

 

5 Grifos no original do autor. 
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pertencentes a família. Logo, quando o fruto do trabalho dos integrantes for suficiente 

para suprir essas necessidades, eles não teriam estímulos a continuar produzindo, 

chegando a um ponto de equilíbrio entre empenho para trabalhar e produção. 

 

Porém, para Chayanov (1974) a unidade familiar pode sustentar-se exclusivamente 

através do trabalho na terra e seus trabalhadores, se necessário, também poderiam 

empregar a sua força de trabalho em outros setores não agrícolas.  

 

Quando a terra é insuficiente e se converte em um fator mínimo, o volume da 

atividade agrícola para todos os elementos da unidade de exploração se reduz 

proporcionalmente, em grau variável, porém inexoravelmente. Mas a mão-de-

obra da família que explora a unidade, ao não encontrar emprego na 

exploração, se volta [...] para atividades artesanais, comerciais e outra 

atividades não-agrícolas para alcanças o equilíbrio econômico com as 

necessidades da família. (CHAYANOV, 1974 [1925], p.101). 

 

No entanto, essa unidade doméstica camponesa não emprega mão de obra assalariada, 

justamente pelo fato de sua produção voltar-se apenas a prover as suas carências e 

necessidades básicas. Então, é justamente esse fato que as diferencia das unidades de 

exploração capitalistas, diferentemente do que defendia Marx, como aponta Pontes 

(2005). 

 

[...] para Chayanov, o camponês não tende a ultrapassar um limite fixado por 

certas necessidades e do qual depende o grau de exploração de sua força de 

trabalho; se há um excedente, o equilíbrio se restabelece mediante uma 

redução, no ano seguinte, do desgaste de energia. Para Marx, quanto mais o 

camponês estiver imerso nas relações de mercado, novas necessidades serão 

criadas continuamente e todo o excedente em forma de dinheiro poderá ser 

utilizado de várias formas (PONTES, 2005, p.39). 

 

Dito isso, Chayanov (1974) se dispõe a investigar como o campesinato consegue se 

desenvolver no capitalismo sem utilizar da sua lógica, mas, de forma contraditória, acaba 

participando do seu desenvolvimento. Felicio (2011), em sua interpretação sobre 

Chayanov (1974), revela essa evolução contraditória do campesinato no sistema de 

produção capitalista, por ter uma lógica produtiva diferente. A qual, apesar de possuir 

relações próprias, concomitantemente ela depende de investimentos que podem ser 

adquiridos a partir das atividades não agrícolas. Isto é, segundo Chayanov (1974) o 

campesinato não somente permanece com o capitalismo, como evolui e 

contraditoriamente, por possui outra lógica de produção, não faz parte dele, mas do seu 

desenvolvimento.  
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Um dos atributos do campesinato levantado por Chayanov (1974), no sentido de 

distingui-lo de uma unidade capitalista é não possuir como objetivo principal da sua 

produção, o lucro. Desse modo, existe uma afinidade com a perspectiva marxiana ao 

ponderar que o campesinato é um modo de produção. Isto é, apesar de o modo de 

produção capitalista prevalecer, não é exclusivo e o campesinato é um modo de produção 

não capitalista muito relevante, devido a sua maneira de organizar-se, persistir e não se 

subordinar, mesmo com os investimentos econômicos do capitalismo. 

 

Em suma, para o autor supracitado, o principal elemento que garante a conservação e 

propagação do modo de vida camponês dentro do sistema capitalista é a sua flexibilidade, 

não se restringindo a uma composição única, mas adaptando-se. Esses fatores aliados ao 

fato de a mão de obra ser familiar e o lucro não ser o seu intuito primordial da sua 

produção, são as principais características remetidas a importância do modo de vida e 

produção campesinato, sempre reagindo aos processos e buscando alternativas. 

 

Diferentemente das linhas de estudo já mencionadas, Alexander Lamarche (1992, 1994), 

no entanto, realizou um estudo comparativo em diversos países a respeito da produção 

familiar (de forma isolada) e as dificuldades encontradas em contextos distintos. O autor 

traz uma discussão em volta da produção familiar fundamentado na análise de fatores 

complexos. Ou seja, os novos formatos da sua organização interior baseiam-se no diálogo 

entre a própria lógica familiar e os impactos que o contexto em que está inserida os causa, 

desde variáveis culturais, a sua dependência no que diz respeito a tecnologia e mercado. 

Identificando a estrutura familiar em “o apego a seus valores tradicionais, o projeto que 

ele tem para si próprio e para sua família e as limitações ligadas a seu ambiente imediato 

(meio natural, condições econômicas, sociais e políticas)” (LAMARCHE, 1998, p.62). 

 

Para isso, Lamarche (1993) define a exploração familiar da seguinte forma:  

 

A exploração familiar, tal como a concebemos, corresponde a uma unidade de 

produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à 

família. A interdependência desses três fatores no funcionamento da 

exploração engendra necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais 

como a transmissão do patrimônio e a reprodução da exploração 

(LAMARCHE, p. 1993, p.15). 
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De acordo com este o autor, o arranjo entre propriedade e trabalho ocasiona, no espaço e 

tempo, diversos modelos sociais. Entretanto em um mesmo local, podem acontecer 

diferentes métodos de exploração, seja na forma de produção, acumulação fundiária ou 

na lógica familiar. Lamarche (1993) explica que "as unidades de produção familiares não 

constituem um grupo homogêneo, isto é, uma formação social correspondente a uma 

classe social no sentido marxista do termo" (LAMARCHE, 1993, p.13-14). 

Consequentemente, em simultâneo, dividem-se em classes sociais, que dependem das 

circunstâncias objetivas de produção. Logo, são nessas duas perspectivas que a 

capacidade de exploração deve ser analisada.  

 

Lamarche (1998), na tentativa de compreender os motivos que fizeram a exploração 

familiar se expandir em unidades de produção com distintas dimensões, utilizando como 

alicerce o nível de integração à economia de mercado e a sociedade de consumo. Na 

investigação de Schneider (1999), Lamarche caracteriza através de “um eixo escalonado, 

segundo o grau de integração no mercado, em cujas extremidades se encontra de um lado, 

o modelo original e de outro, o modelo ideal” (SCHNEIDER, 1999, p.62). Portanto, o 

modelo original seria representado pelo campesinato, que representa para o autor 

“estagnação, diminuição ou mesmo a sua eliminação” (LAMARCHE 1998, p.19) que 

precisa ser superada. Como destacou Lamarche (1993): 

 

Em alguns lugares, a exploração familiar é a ponta-de-lança do 

desenvolvimento da agricultura e de sua integração na economia do mercado; 

em outros, permanece arcaica e fundada essencialmente sobre a economia de 

subsistência; em alguns lugares, ela é mantida, reconhecida, como a única 

forma social de produção capaz de satisfazer as necessidades essenciais da 

sociedade como um todo; em outros, ao contrário, é excluída de todo 

desenvolvimento, sendo desacreditada e a custo tolerada, quando não chegou 

a ser totalmente eliminada (LAMARCHE, 1993, p.13). 

 

Então, segundo Lamarche (1993), a capacidade de se adaptar as necessidades do mercado 

é fundamental para a sobrevivência do modo de exploração: 

 

As explorações familiares que sempre se mantiveram em seus lugares são as 

que souberam – ou puderam – adaptar-se às exigências impostas por situações 

novas e diversas às instabilidades climáticas, à coletivização das terras ou à 

mutação sociocultural determinada pela economia de mercado. [...] muitos 

exploradores desapareceram porque não puderam, quando foi preciso, 

modificar seu sistema de produção e adaptá-lo às novas exigências do 

mercado, sem dúvida por serem muito dependentes de seu “Modelo Original” 

(LAMARCHE, 1993, p.21). 
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Dessa disto, conforme Lamarche (1993, 1998), a industrialização da agricultura, a partir 

da introdução de tecnologias e necessidade de integrar o produtor ao mercado vai levar a 

desintegração do campesinato, justificando a sua transformação em agricultor familiar. 

Desse modo, Lamarche, juntamente com Mendras (1984) manifestam o Paradigma do 

Capitalismo Agrário, que parte da premissa que os problemas agrários desenvolvidos no 

capitalismo, puderam ser resolvidos através do próprio sistema. Revelando que não há 

antagonismo entre o agronegócio e o campesinato, basta o camponês se integrar ao capital 

se metamorfoseando em agricultor familiar. Então, para esse paradigma não existe razões 

para tratar da questão agrária, porque a mesma não existe, como no outro. 

 

Portanto, os estudos aludidos apesar de terem apontamento distintos sobre o tema, ainda 

sim fornecem considerações muito relevantes para entender a relação do campesinato, 

agricultura familiar e o desenvolvimento do capitalismo na agricultura. Se por um lado a 

visão marxiana prevê o desaparecimento do campesinato decorrente da sua 

proletarização, capitalização ou forma subordinada. Por outro lado, o Chayanovismo, não 

acredita nesse desaparecimento, justificando que o campesinato é outro modo de 

produção, sendo ele não capitalista, capaz de se adaptar ao capitalismo sem se capitalizar 

ou proletarizar. Já Lamarche em suas análises, defende que o campesinato tradicional 

provavelmente será eliminado e terá que se integrar ao capital, transformando-se em 

agricultor familiar, ou seja, os problemas decorrentes do modo de produção capitalista 

serão resolvidos pelo próprio. 

 

No entanto, há outros autores que trabalham na conceituação do que seria a agricultura 

familiar trazendo elementos de cada uma dessas correntes teóricas, como é o caso de 

Ricardo Abramovay (1997), o qual aponta que a AF pode ser camponesa – sentido de 

produção de subsistência,  pode ser assalariada – empregar e fornecer força de trabalho 

via assalariamento afins mercadológicos, bem como pode ser de subsistência, com ou 

sem assalariamento e ainda ser mercantil.  

 

A partir do exposto, neste trabalho, acredita-se que o campesinato não deixou de existir, 

mas se metamorfoseou em agricultura familiar, em decorrência da lógica produtiva e 

mercadológica imposta pelo modo de produção capitalista, levando-o a se integrar em 

algum grau ao capital, deixando assim de ser camponês stricto sensu, mas com a 
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permanência da essência da produção familiar. Demonstrando certa afinidade com 

Lamarche (1993, 1998), ao concluir que a necessidade de integração ao capital vai 

transformar o camponês em agricultor familiar, contudo, neste trabalho, o camponês não 

é visto como uma classe estagnada, mas a sua transformação em AF está mais relacionada 

com o processo de evolução e adaptação ressaltado por Chayanov (1974) e de Abramovay 

(1997) sobre poder empregar mão de obra terceiros a sua terra, bem como fornecer para 

outras formas de produção não agrícolas. Contudo, é importante ressaltar que a gestão, 

propriedade e maior parte do trabalho deve ser familiar (ABRAMOVAY, 1997) 

 

2.2 QUESTÃO AGRÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

Antes de entender como se deu a questão agrária no Brasil, é importante distinguir três 

conceitos básicos afim de evitar equívocos: a questão agrícola, questão agrária e reforma 

agrária. A questão agrícola, de acordo com Graziano da Silva (1981) trata de questões 

ligadas às modificações da produção em si, como o que, onde e quanto se produz, em 

especial quantidade e preço. Já a questão agrária para esse autor, diz respeito as 

transformações nas relações trabalhistas e sociais da produção, assim como o acesso à 

terra. Ou seja, como e de que forma se produz, principalmente a maneira como se organiza 

o trabalho e a produção. Para ele, essas duas questões não podem ser separadas de forma 

vedada, por estarem estreitamente relacionadas, podendo ter suas crises ocorrendo 

simultaneamente. 

 

Contudo, para Graziano da Silva (1981) a reforma agrária é uma política pública 

decorrente das conquistas da população rural que não dispõe de acesso à propriedade da 

terra e a questão agrária é muito mais complexa e ampla, que trata de questões econômicas 

políticas e sociais. Concluindo que, a política de reforma agrária, ainda que seja uma 

conquista muito relevante, não tem o poder de resolver todos os problemas que envolvem 

a questão agrária, por ser muito mais complexa. 

 

Germani (2010), em seu estudo sobre a luta pela terra na Bahia, faz essa distinção de 

maneira sintética: 

 

De forma muito simples pode-se dizer que por questão agrícola se entende as 

questões relativas à produção (quantidade, preço, produtividade) envolvendo 
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as diferentes etapas da produção até chegar a ao destino final. Por questão 

agrária se entende as questões referentes às relações sociais de produção, ou 

seja, como e de que forma se produz no campo.  Questões que remetem a 

estrutura de propriedade da terra, as relações sociais de produção que são 

estabelecidas entre os distintos e antagônicos grupos sociais que coexistem no 

tempo-espaço. Isto é, quem se apropria de um pedaço da natureza e a forma 

que o faz vai definir a condição em que realiza sua produção e, também, sua 

posição numa dada sociedade (GERMANI, 2010, p.3). 

 

Delgado (2014), por sua vez, enfatiza que a questão agrária está relacionada a estrutura, 

propriedade e utilização da terra e a reforma agrária, por outro lado, é caracterizada por 

uma série de políticas públicas capaz de alterar determinada estrutura agrária que 

estivesse consolidada. Delgado afirma que ambas são conceitos interdependentes, que 

tratam da estrutura agrária, apesar de serem autônomas.  

 

No entanto, Fernandes (2008) dá mais ênfase a territorialização, quando expõe que a 

reforma agrária é uma política territorial, que tem o objetivo de minimizar a questão 

agrária, que por sua vez, se trata de um debate essencialmente territorial, advindo de um 

problema estrutural do capitalismo, que acarreta em desigualdades. Desta maneira, os 

conflitos fazem parte da questão agrária por conta da expropriação, exclusão e das 

desigualdades decorrentes do capital (FERNANDES, 2008, p.74).  

 

Logo, Fernandes (2009) deixa claro que “na destruição do campesinato por meio da 

expropriação, ocorre simultaneamente à recriação do trabalho familiar através do 

arredamento ou da compra de terra” (FERNANDES, 2009, p.5), o que traz à tona a 

retirada desse trabalhador do seu meio de produção e que trará mais desigualdade e 

conflitos. Como pode ser complementado por Oliveira (1991), a questão agrária gera 

conflitualidade contínua, pela dinâmica de destruição e recriação de relações sociais, com 

o movimento de territorialização, seguido de desterritorialização e reterritorialização do 

capital e do campesinato e da concentração do território camponês em posse do capital 

(OLIVEIRA, 1991, p.24-5). Para entender melhor essa conflitualidade alimentada pela 

contradição do capitalismo, Fernandes (2005) ressalta: 

 

[...] Um conflito por terra é um confronto entre classes sociais, entre modelos 

de desenvolvimento, por territórios. O conflito pode ser enfrentado a partir da 

conjugação de forças que disputam ideologias para convencerem ou 

derrotarem as forças opostas. Um conflito pode ser ‘esmagado’ ou pode ser 

resolvido, entretanto, a conflitualidade não. Nenhuma força ou poder pode 

esmagá-la, chaciná-la, massacrá-la. Ela permanece fixada na estrutura da 

sociedade, em diferentes espaços, aguardando o tempo de volta, das condições 
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políticas de manifestações dos direitos. [...] Os acordos, pactos e tréguas 

definidos em negociações podem resolver ou adiar conflitos, mas não acabam 

com a conflitualidade, porque esta é produzida e alimentada dia-a-dia pelo 

desenvolvimento desigual do capitalismo (FERNANDES, 2005, p.26). 

 

Feito essas considerações a respeito da questão agrícola, agrária e reforma agrária, pode-

se concluir com Martins (1994): “Na verdade a questão agrária engole a todos e a tudo, 

quem sabe e quem não sabe, quem vê e quem não vê, quem quer e quem não quer” 

(MARTINS, 1994, p.12-13). 

 

De acordo com Oliveira (2007), os camponeses no Brasil lutam por dois objetivos, 

primeiramente para entrar na terra e posteriormente para permanecer nela. Este fato se 

justifica pela concentração fundiária no Brasil, que possui suas raízes desde o período 

colonial, como ilustra Rocha e Cabral (2016): 

 

O monopólio da terra no Brasil tem suas origens ainda no século XVI, com as 

Capitanias Hereditárias, que foram doadas pelo Rei Dom João III a nobres de 

sua confiança. Estas capitanias dividiram o Brasil em 15 (quinze) extensões de 

terra que tornaram-se propriedades de fidalgos portugueses. A estrutura 

fundiária brasileira de grande propriedade formou-se a partir daí. Os grandes 

latifúndios escravistas são resultado desta distribuição desigual de terra 

iniciada com a colonização brasileira, esses latifúndios permanecem até os dias 

atuais, com configurações diferentes. O campo brasileiro é resultado deste 

processo histórico que culminou em um campo desigual (ROCHA; CABRAL, 

2016, p.76) 

 

Aliado a este fato, Coggogia (2007) destaca que o sistema colonial de concessão de terras 

por sesmarias, foi o responsável pela formação de latifúndio, desfavorecendo assim, a 

pequena propriedade. A qual teve sua origem através dos indivíduos que não eram 

senhores ou escravos e exerciam outras atividades, em especial a agrícola. Graziano da 

Silva (1981) os caracteriza da seguinte forma:  

 

[...]havia uma massa heterogênea de brancos que não eram senhores, de negros 

livres, que não eram escravos, de índios e de mestiços, e desempenhavam uma 

série de atividades. Vários eram "técnicos" empregados nos próprios 

latifúndios, como escreventes, contadores, capatazes, etc. Outros se dedicavam 

ao pequeno comércio, como mascates, vendedores ambulantes, etc. outros 

ainda eram agricultores, ocupavam certos pedaços de terra, onde produziam 

sua subsistência e vendiam parte da produção nas feiras das cidades. Aí está a 

origem da pequena produção no Brasil e sua estreita ligação com a produção 

de alimentos (GRAZIANO DA SILVA, 1981, p.10). 

 

Em 1822 com a independência do Brasil, ocorreu o fim do regime das sesmarias através 

da revogação da legislação portuguesa no país (COGGIOLA, 2007). Que somada a 
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inexistência de Leis que regulasse as terras devolutas, fez com que o número de pequenas 

propriedades se elevasse. Esse efeito foi intensificado com a derrocada da escravatura 

decorrente da pressão da Inglaterra e o seu interesse em potenciais consumidores. 

Contudo, no mesmo ano em que o Brasil proíbe o tráfico negreiro é elaborada uma 

legislação que diz respeito ao acesso à propriedade de terras (GRAZIANO DA SILVA, 

1981, p.10). O autor completa: 

 

Lei de Terras, como ficaria conhecida que rezava que todas as terras devolutas 

só poderiam ser apropriadas mediante a compra e venda, e que o governo 

destinaria os rendimentos obtidos nessas transações para financiar a vinda de 

colonos da Europa. Matavam-se, assim, dois coelhos com uma só cajadada. De 

um lado, restringia-se o acesso às terras (devolutas ou não) apenas àqueles que 

tivessem dinheiro para comprá-las. De outro, criavam-se as bases para a 

organização de um mercado de trabalho livre para substituir o sistema 

escravista. (GRAZIANO DA SILVA, 1981, p.10) 

 

Essa lei alicerçou o latifúndio no país como argumenta Stedile (2012), “a Lei nº 601, de 

1850, foi então o batistério do latifúndio no Brasil. Ela regulamentou e consolidou o 

modelo da grande propriedade rural, que é a base legal, até os dias atuais, para a estrutura 

injusta da propriedade de terras no Brasil” (STEDILE, 2012, p.25). 

 

Posteriormente, houveram muitos acontecimentos no país que impactaram diretamente a 

questão agrária e consequentemente a agricultura familiar, demonstrando em sua maioria, 

uma forte contribuição do Estado para manutenção das grandes propriedades em nome 

da balança comercial.  

 

O Brasil tinha como principal característica ser exportador de produtos primários, através 

dos ciclos da produção agrícola. E o final do século XIX foi favorável a produção de café, 

que era o principal produto exportado do país. Entretanto, em 1983 dá início a uma crise 

dos preços surgida nos Estados Unidos, acarretando em uma crise de superprodução, 

levando o governo a comprar os excedentes para manter a produção de café, mesmo sem 

uma contrapartida da demanda mundial. Apesar da retomada a retomada da economia 

mundial e 1933, o preço do café não se recuperou, trazendo uma série de consequências, 

como um desequilíbrio externo que elevou o preço das importações. Este fato remeteu a 

necessidade de estimular a indústria interna através da política de substituição de 

importações (FURTADO, 2004). Com isso, essa foi a principal, senão a única vez em que 

as políticas governamentais não favoreceram o setor agrícola. 
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Após as consequências da falência do café e a posterior industrialização brasileira, 

impulsionada na década de 30, levaram boa parte da população do campo aos centros 

urbanos visando melhores condições de vida. E lá se tornaram mão de obra barata para 

indústria nascente, marginalizados nas periferias. (GRAZIANO DA SILVA, 1981). Isto 

levou a um êxodo rural considerável, onde poucos conseguiam retornar para o campo. 

 

A luta pela reforma agrária se fortaleceu de forma evidente a partir da década de 50, com 

destaque a evolução das ligas camponesas, que foram organizações formadas pelo PCB, 

a partir de 1945, sendo um dos movimentos mais relevantes na busca pela reforma agrária 

(ROCHA; CABRAL, 2016). Pode-se destacar também, a formação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais e Sem Terra (MST), iniciada em 1979, precedida pelo Movimento 

de Agricultores Sem Terra (MASTER). Entretanto, sua oficialização aconteceu apenas 

em 1984 e desde então vem alcançado espaço político (MST). 

 

O ressurgimento da questão agrária não está relacionado exclusivamente a liberdade de 

expressão e sim a maneira em que o modo de produção capitalista se desenvolveu no 

campo, e toda a preferência que lhe foi dada para o alcance da competitividade. Essa 

relação de produção transfigurou as relações sociais no campo, impactando 

negativamente na renda e no emprego dos trabalhadores rurais (GRAZIANO DA SILVA, 

1981). Este autor também ressalta que o processo histórico do cerceamento dos campos, 

expulsando camponeses, levando-os aos centros urbanos deixando-os em situações de 

precárias (subemprego, mendicância, prostituição e criminalidade), que poderiam ser 

evitadas se os mesmos tivessem acesso à terra (GRAZIANO DA SILVA, 1981). 

 

O final dos anos 50 e início da década de 60 foram caracterizados pelo final da fase de 

industrialização, já que a indústria nascente brasileira não tinha potencial para ser 

competitiva no mercado internacional. Com isso, a agricultura e a questão agrária 

passaram a nortear os debates a respeito do futuro do país, tendo em vista que a maior 

parte da população vivia no campo, sendo responsável por uma considerável parcela do 

mercado. Dentre os vários diagnósticos, a concentração fundiária como um problema, foi 

unânime entre os progressistas como os inspirados na CEPAL (GRAZIANO DA SILVA, 
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1981). Apesar disso, não foram implementadas políticas estruturantes para resolução 

desse problema 

 

Já a década de 1960 foi marcada pela ditadura militar e seu objetivo era fortalecer os 

padrões dominantes de acumulação. Dessa maneira, o governo promoveu diversos 

incentivos para a elevação da produção, desde expansão de crédito e tecnologia. Até a 

década de 80 vigorou a chamada “Revolução Verde”, a qual significou o ápice da 

modernização da agricultura voltada para a exportação agrícola, resultando em elevados 

índices de produtividade (ROCHA; CABRAL, 2016). Revelando a importância do Estado 

nesse processo de modernização da agricultura, pois assegurou a tecnologia requerida à 

difusão da produção rural. Ou seja, as transformações técnicas só foram possibilitadas 

pelo incentivo estatal, via crédito, em outras palavras, a partir do financiamento por parte 

do Estado (DELGADO, 2012 p.13-15). 

 

Entretanto, Palmeira (1989) ressalta não só contribuição do Estado, mas a influência 

exercida pelos capitalistas. 

 

As vantagens oferecidas pelas políticas de modernização beneficiaram os 

latifundiários tradicionais, mas também atraíram para o campo capitais de 

outros setores da economia para quem o campo passou a ser colocado como 

uma alternativa interessante de investimento.  Grandes grupos econômicos 

entraram na produção agrícola ou agroindustrial e passaram a imobilizar 

capitais em terras, contando não apenas com a sua valorização, mas também 

com a perspectiva de captação de recursos públicos para a realização de 

aplicações financeiras mais vantajosas no momento (PALMEIRA, 1989 p.89). 

 

 

Dessa forma, Müller (1989) complementa que, com a integração da industrialização no 

campo, foi percebido como as empresas e grupos econômicos influenciaram de maneira 

poderosa a dinâmica das atividades agrárias, impactando diretamente em suas estruturas. 

Inclusive, segundo o autor “na própria agricultura surgem empresas e grupos econômicos, 

que com suas congêneres industriais, fazem parte do poder econômico com interesses nas 

atividades agrária” (MÜLLER, 1989, p.34). 

 

 Mesmo com todas as constatações, de acordo com Graziano da Silva (1981), chegou-se 

a acreditar que a questão agrária havia sido resolvida. Entretanto, avaliando os seus 

resultados, foi percebido que a mesma tinha favorecido de maneira direta apenas a uma 

parcela privilegiada de produtores, cujas produções eram voltadas para exportação (soja, 
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café, etc) e possuíam acesso a recurso para inserir a tecnologia necessária para obtenção 

desse ganho competitivo. “Penalizando os trabalhadores rurais” (GRAZINO DA SILVA 

1981, p.4). 

 

Palmeira (1989) em seu estudo, ilustrou alguns dos impactos gerados pela modernização 

do campo:  

 
Essa modernização, que se fez sem que a estrutura da propriedade rural fosse 

alterada, teve, no dizer dos economistas, "efeitos perversos": a propriedade 

tornou-se mais concentrada, as disparidades de renda aumentaram, o êxodo 

rural acentuou-se, aumentou a taxa de exploração da força de trabalho nas 

atividades agrícolas, cresceu a taxa de auto-exploração nas propriedades 

menores, piorou a qualidade de vida da população trabalhadora do campo. Por 

isso, os autores gostam de usar a expressão "modernização conservadora" 

(PALMEIRA, 1989, p.87) 

 

Dentre as tentativas de apoio a reforma agrária desse período, Sabourin (2008) destaca a 

criação do Estatuto da Terra em 1964, o qual instituiu diretrizes e ações essenciais à 

execução da reforma agrária no país, porém o mesmo não foi implantado efetivamente. 

Já em 1985, foi assentado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (PRNA I), o 

qual ressaltou a relevância do Estatuto da Terra, devido ao seu programa voltar-se ao 

assentamento de trabalhadores nas terras desapropriadas, para garantia do cumprimento 

da função social da terra. Entretanto Oliveira (2007) destaca que o PRNA I trouxe 

distorções em relação ao Estatuto da Terra com ao defender em decreto que a 

desapropriação de latifúndios era para ser evitada sempre que possível. Já Sabourin 

(2008) revela que o PRNA I não foi posto de maneira eficaz devido à forte oposição dos 

ruralistas (SABOURIN, 2008).  

 

Em 1970 foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) como 

uma autarquia federal, onde sua prioridade é executar a reforma agrária e realizar o 

ordenamento fundiário nacional. Atualmente possui como diretrizes básicas: i) 

democratização do acesso à terra, a partir da reforma agrária com a implantação da 

assentamentos rurais6; ii) participação social, através da reafirmação dos princípios da 

                                                 

 

6 É um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo Incra onde originalmente 

existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário, destinadas a famílias sem condições 

econômicas de adquirir e manter um imóvel rural (INCRA, 2019) 
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legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência; iii) fiscalização da 

função social dos imóveis rurais, através da capacitação dos assentados, fomento à 

produção agroecológica e inserção as cadeias produtivas; iv) qualificação dos 

assentamentos rurais, através do licenciamento ambiental, acesso a infraestrutura, crédito, 

assistência técnica e articulação com outras políticas públicas e; v) titulação dos territórios 

quilombolas e regularização fundiária. Este Instituto possui extrema relevância para 

implementação da reforma agrária, a qual está intimamente ligada a questão agrária. 

 

É importante salientar a Constituição de 1988, a qual alterou o estatuto da propriedade 

fundiária, legitimando a função social da terra. Rocha e Cabral (2016) enfatizam que, 

apesar dos percalços impostos pelos ruralistas, os movimentos sociais tiveram conquistas 

relevantes sobre o direito a terra, através dos artigos 184 e 186, que tratam da 

desapropriação da terra para fins de reforma agrária, caso a mesma não esteja cumprindo 

a sua função social e a sua caracterização (ROCHA; CABRAL, 2016). Contudo, com 

exceção da Constituição, houve uma forte influência Neoliberal, como ressalta Delgado 

(2012) os governos Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, procuraram 

reduzir a intervenção estatal, inclusive no que diz respeito a concessão de crédito rural, 

desestimulando a agricultura (DELAGADO, 2012, p.83). 

 

Devido ao processo de abertura comercial surgido no governo Collor, movimentos sociais 

ligados a AF se abrangeram inclusive no cenário político, na tentativa de determinar qual 

seria o papel dos pequenos agricultores no processo de integração com o Mercosul. De 

acordo com Souza (2011), até a década de 90 não existiam políticas públicas de grande 

abrangência voltada diretamente aos pequenos produtores. Então ocorre em 1996, no 

mandato de FHC a criação do PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar. Para Grzybowski e outros (2006), o Pronaf foi criado em resposta 

a antigas reivindicações dos movimentos de trabalhadores rurais que cobravam a 

implantação de políticas de desenvolvimento para essa parcela maior da agricultura 

brasileira, que também possuía baixa capacidade técnica e de inserção nos mercados 

(GRZYBOWSKI et al, 2006, p.8). 
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Segundo Magalhães e outros (2004), os principais objetivos do Pronaf são: i) redução da 

pobreza que acomete a AF; ii) propiciar o acesso ao crédito acessível aos pequenos 

produtores e; iii) fazer a integração dos pequenos produtores a outras políticas e 

programas que tenham como objetivo o desenvolvimento rural (MAGALHÃES et al, 

2004). Portanto, o Pronaf teve como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável da 

agricultura familiar, de forma a promover a elevação da capacidade produtiva, emprego 

e renda (SOUZA, 1999). Desse modo, de acordo com Gazolla e Schneider (2005) a 

criação do Pronaf é considerada um marco histórico da intervenção do Estado na 

agricultura familiar, só que dessa vez o foco não era no agronegócio e sim na AF, 

demonstrando assim, a importância dessa categoria para o desenvolvimento do Brasil 

(GAZOLLA; SCHNEIDER, 2005). 

 

O governo de FHC e sua relação com a reforma agrária foi envolvido em controvérsias a 

respeito do número elevado de famílias assentadas. É importante frisar que os anos 

precedentes ao seu mandato foram marcados por conflitos agrários.  Durante o seu 

mandato, surgiram diversas ações em prol da reforma agrária, pode-se destacar a criação 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que ficara responsável pelas questões 

a respeito da AF e reforma agrária e que por sua vez, concentrou boa parte dessas ações. 

As demais, no entanto, teriam sido criadas para redução de conflitos e não para resolução 

da questão agrária. Como exemplo, Sauer (2010) destaca a parceria do governo com o 

Banco Mundial, através da Reforma Agrária de Mercado, sem fazer nenhum tipo de 

reforma estrutural fundiária (SAUER, 2010). Além da posterior repressão e 

criminalização dos movimentos sociais e ocupantes de terras. 

 

A Reforma Agrária de Mercado não tinha como premissa garantir a função social da terra, 

essas terras eram financiadas e vulneráveis a especulação. Os indivíduos que eram 

contemplados ao mesmo tempo se encontravam endividados, tendo que trabalhar para 

pagar a dívida, o que reforça a ideia da perda da questão social. Apesar do menor custo 

para implementação, bem como agilidade devido a descentralização das ações, nesses 

assentamentos havia uma reduzida atividade associativa e enfraquecimento dos 

movimentos sociais. Por outro lado, mesmo que a Reforma Agrária Tradicional, possua 

uma elevada burocracia para sua concretização, assim como os custos elevados, a sua 
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abrangência era em escala muito maior e os novos assentados não se encontravam 

endividados, ou seja, sua renda gerada no lote poderia ser retida (ROCHA; CABRAL, 

2016). 

 

Durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente obteve apoio dos 

movimentos sociais de luta pela terra, e foi a partir desse apoio, com destaque ao MST, 

que foi elaborado o  PRNA II, o qual tinha como finalidades desde a garantia do acesso à 

terra, direitos básicos, geração de renda e reformas estruturais na estrutura fundiária 

brasileira (BRASIL, II PRNA, 2003). Entretanto assim como o primeiro não foi 

implementado de maneira eficiente. De acordo com Mattei (2012), a postura do governo 

foi criticada, afinal a ampliação e qualidade foi muito menor que o esperado (MATTEI, 

2012).  

 

Em consonância e em paralelo a políticas públicas (PPs) de acesso à terra, também foram 

criadas, no governo supracitado que compreende assentados como agricultor familiar, 

uma série de políticas em favor da AF foram implementadas, como ilustra Picolotto 

(2012): 

 

 No governo Lula foram criadas várias políticas públicas para a agricultura 

familiar que vão além das que já existiam relacionadas ao crédito, tais como: 

Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), o Seguro 

da Agricultura Familiar (SEAF), o Programa Garantia de Safra, Programa de 

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR), Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais (PDSTR), Programa de Agroindustrialização da Agricultura 

Familiar, Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), programas de 

educação e capacitação (Programa Arca das Letras e Educação do Campo), 

Talentos do Brasil (incentivo de artesões e outras atividades culturais rurais), 

entre outras (PICOLOTTO, 2012, p.161). 

 

Essas políticas não só contribuíram para o fortalecimento da AF, como efetivou o 

reconhecimento desta categoria de suma importância para o desenvolvimento e 

abastecimento do país. Principalmente com a criação da chamada, Lei da Agricultura 

Familiar (Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006), a qual teve como intuito estabelecer 

diretrizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. Para além disso definiu agricultor familiar como 

aquele que: i) pratica atividades no meio rural que não detenha área maior do que quatro 

módulos fiscais; ii) utilize predominantemente mão de obra da própria família nas 
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atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; iii) tenha percentual 

mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento e; iv) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

São também silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas 

e assentados da reforma agrária. 

  

No governo Lula, a atuação do Pronaf continuou majoritária nas políticas para AF, Grisa 

e Wesz Jr. (2010) destacam que houve uma expansão de quase três vezes no volume de 

recursos disponibilizados ao Programa, além das novas modalidades, como Pronaf 

Mulher, Pronaf Jovem e etc. (GRISA; WESZ JR., 2010). Guanziroli (2007), por sua vez 

complementa, o poderoso impacto do Pronaf na AF, que após 10 anos de execução 

indubitavelmente houve uma ampliação do montante financiado, além categorias 

especiais criadas, que possibilitaram melhorias em infraestrutura e assistência técnica 

(GUANZIROLI, 2007).  

 

É possível ressaltar alguns Programas e Políticas relevantes destinadas à AF, como o 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Garantia Safra, Programa de Garantia 

de Preços Mínimos (PGPM), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Sistema Unificado de Atenção a Sanidade 

Animal (SUASA), Programa de Cadastro de Terras Regularização Fundiária (PCRF), 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Programa Terra Legal, Terra Forte, etc. 

 

Todas os marcos supracitados, de alguma forma contribuíram para situação atual da AF, 

bem como da questão agrária no Brasil, nas quais é possível notar uma intrínseca relação. 

Já que o pequeno produtor, que atualmente pode ser considerado agricultor familiar é o 

sujeito principal na luta pela resolução questão agrária, que está firmada no país desde a 

colonização e a consequente concentração fundiária. 

 

A partir da perspectiva fundiária, devido a ausência de políticas estruturantes que 

visassem a modificação da estrutura fundiária, a mesma ainda se mostra extremamente 

desigual no país. É possível constatar quando os dados do Censo Agropecuário (2017) 

demonstram que, apesar de aproximadamente 77% dos estabelecimentos agropecuários 

serem da AF, eles representam apenas 23% da área total de estabelecimentos. Que, por 
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seu turno, mostrou uma redução no número dos estabelecimentos da AF, se comparado 

aos dados do Censo Agropecuário (2006), onde era cerca de 84% e sua área representava 

24% da área total dos estabelecimentos.  

 

Portanto, um dos passos fundamentais para resolução da questão agrária, são políticas 

que venham a garantir uma reforma de base na estrutura fundiária do país, através da 

reforma agrária e que possam auxiliar na manutenção e na autossuficiência do agricultor 

familiar. É imprescindível que a terra cumpra a sua função social, e na AF é possível 

perceber como este fato é levado em consideração, pois o intuito fundamental não é a 

obtenção do lucro, mas uma produção familiar diversificada e de respeito a natureza, que 

em primeiro lugar se destina ao consumo doméstico e posteriormente para 

comercialização.  

 

Apesar disso, atualmente, a agricultura familiar é a responsável principal da produção dos 

alimentos disponibilizados para o consumo interno (MAPA, 2019). Segundo o Censo 

Agropecuário (2017) das produções de culturas temporárias cerca de 80% da mandioca é 

produzida pela a AF, bem como é maioria na produção do abacaxi e quase 43% do feijão. 

Já nas permanentes é responsável por cerca de 48% da banana e do café, entre outros 

(CENSO AGROPECUÁRIO, 2017). É muito importante destacar também a produção do 

MST, o qual, atualmente, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina (MST, 

2019). Para além disso, um dos principais gargalos enfrentados na AF é o escoamento 

das suas produções e um instrumento governamental muito relevante como uma 

alternativa a esse problema são os Mercados Institucionais Públicos de Alimentos. 

 

Os Mercados Institucionais Públicos de Alimentos, em especial o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), possui como finalidades básicas, promover o acesso a alimentação 

e incentivar a AF, através da  aquisição alimentos da agricultura familiar, isso inclui: 

agricultores familiares, agricultores assentados, pescadores artesanais, indígenas, 

quilombolas, comunidades tradicionais, extrativistas, silvicultores e aquicultores. A partir 

do PAA, os beneficiários fornecedores podem escoar as suas produções e assim ter 

segurança para produzir e garantia de renda, contribuindo, antes de tudo, para 

permanência do produtor no campo. 
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3 MERCADOS INSTITUCIONAIS PUBLICOS DE ALIMENTOS 

 

Os Mercados Institucionais Públicos de Alimentos, de acordo com Maciel (2008) são 

uma forma do poder público, através dos seus gestores, comprar alimentos destinados a 

garantir a soberania e a segurança alimentar, assim como o fortalecimento da AF. A sua 

instauração efetiva ocorreu em um cenário em que a fome necessitava ser combatida 

como uma política de Estado, algo que só foi visto em meados da década de 90. De acordo 

com a FAO (2010), entre os anos 1990 e 1992, o número de pessoas subnutridas no país 

era cerca de 23 milhões. E foi nesse contexto, que surgiram fortes movimentos sociais, 

os quais atuaram no combate a fome e a miséria, acarretando em uma pressão sobre o 

governo, para tornar prioridade a segurança alimentar 

 
O tema da segurança alimentar e nutricional no Brasil começa a ocupar espaço 

político de forma mais articulada a partir da década de 1990, decorrência de 

uma forte mobilização da sociedade civil, que criou o movimento Ação da 

Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Esse movimento articulou e 

coordenou uma grande campanha de mobilização social para trabalhar em 

torno do combate à fome que resultou na criação de inúmeros comitês locais e 

estaduais que trabalhavam na arrecadação de alimentos, roupas e material de 

construção. Essas doações eram destinadas à rede das entidades da sociedade 

(PORTO et al, 2014, p.37). 

 

Essa mobilização reforçou a ideia da erradicação da fome, estimulando a criação do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 1992 e do seu substituto, 

Programa Comunidade Solidária em 1994. Entretanto, o tema da fome só foi fortemente 

retomado seis anos depois, com o lançamento do Programa Fome Zero.  

 

Esse projeto trouxe uma afirmação importante, considerando como eixo 

central da luta contra a fome “a conjugação adequada entre as chamadas 

políticas estruturantes – voltadas à redistribuição da renda, crescimento da 

produção, geração de empregos, reforma agrária, entre outros – e as 

intervenções de ordem emergencial” (GRAZIANO DA SILVA et al., 2010, 

p.12). 

 

O programa foi uma tentativa de intervir nas deficiências estruturais, já que só o combate 

à fome, através de transferência de alimentos num determinado período, teria efeitos 

minimizadores no curto prazo, mas o problema persistiria. Estudos foram unânimes no 

diagnóstico da fome no país, a falta de renda para alimentação adequada, traduzindo-se 

em pobreza, sendo esta, reflexo da desigualdade existente no Brasil (HENRIQUES, 

2000). Afinal, não era só a questão da oferta de alimentos, como se acreditava nos anos 
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30, ou da sua intermediação na década de 80, mas o desenvolvimento era necessário, e 

isso inclui geração de renda e igualdade social (BELIK, et al, 2001). 

 

Os mercados institucionais acabam servindo como uma proteção dada pelo Estado, tanto 

as populações que se encontram em situação de insegurança alimentar, quanto as que têm 

dificuldades de escoar as suas produções no mercado convencional Silva e outros (2014). 

Foi uma articulação muito importante, por procurar solucionar um dos principais gargalos 

do produtor familiar, levando os seus alimentos ao alcance de quem mais precisa. 

 

(...) um dos grandes estrangulamentos por que passa a produção familiar 

hoje no País é a falta de mercado para seus produtos, especialmente os 

alimentos, dada a forte restrição do poder de compra dos salários, em 

especial do salário mínimo. Para atenuar essa restrição, o Projeto Fome 

Zero propõe que as prefeituras e os governos estaduais e federal usem, 

sempre que possível, seu poder de compra derivado da demanda 

institucional (para a merenda escolar, creches, hospitais, quarteis e 

restaurantes populares, etc.) em favor dos agricultores familiares da 

região. É necessário ressaltar que a Lei 8.666/03, ou a Lei de Licitações, 

tem um forte poder restritivo à autonomia dos órgãos municipais em 

realizar compras diretas de produtores familiares e pequenas 

agroindústrias (...) É necessário modificar a Lei para favorecer a compra 

local de alimentos advinda da produção familiar e de pequenas 

agroindústrias, de organizações de agricultores, ou de projetos 

comunitários associados a objetivos sociais, o que não se contrapõe à 

necessidade de compras a baixo custo. (INSTITUTO DA 

CIDADANIA7, op. cit., p. 97 apud SCHMITT, 2005, p. 78). 

 

Possuir uma política voltada para erradicação da fome, utilizando como agente 

fornecedor, uma população que faz ou tem predisposição a fazer parte do público alvo, 

foi de suma importância. Afinal, para que haja desenvolvimento os indivíduos não podem 

ser tratados como apenas “beneficiários passivos de engenhosos programas de 

desenvolvimento”, mas sim, agentes capacitados para promove-lo (SEN, 2000, p. 26).  

 

Pode-se concluir que o agricultor familiar passará a ser um agente ativo no processo de 

supressão da fome, contribuindo por sua vez, na promoção do desenvolvimento. Isso 

demonstra, que essa mazela da sociedade não deve ser combatida estritamente por 

políticas de transferência de renda direta. Desta forma, os mercados institucionais se 

                                                 

 

7 Ver: INSTITUTO DA CIDADANIA (2001 op. cit., p. 97). 
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tornam um instrumento de inclusão social, com a inserção de pequenos produtores, lhes 

dando a possibilidade de comercializar o que produz, com maior segurança e garantia de 

renda. Por muitos anos os mercados institucionais vieram se consolidando, aumentando 

a sua abrangência. Entretanto, fragilizou-se devido as alterações na conjuntura política, o 

que reduziu consideravelmente os recursos destinados as compras institucionais.  

 

Uma política como essa, com tal fragilidade é lamentável, já que, segundo a Secretaria 

Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, esses mercados 

institucionais além de gerar renda aos produtores, promovem a segurança alimentar dos 

brasileiros por meio dos Programas de Alimentação Escolar (PNAE) e o de Aquisição de 

Alimentos (PAA). Se tornaram referências para agricultores familiares de outros países, 

movimentos sociais e governos, sobretudo na América Latina, Caribe e na África, muitos 

inclusive adotaram modelos inspirados no PAA.  

 

3.1 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 

O programa de Aquisição de Alimentos foi criado através do art. 19 da Lei nº 10.696, de 

02 de julho de 2003 como uma extensão das ações do programa “Fome Zero”, estratégia 

incentivada pelo governo federal, que tinha como principal objetivo, garantir o direito 

humano à alimentação adequada às pessoas que necessitam de suplementação alimentar 

e nutricional. 

Uma inovadora forma de CPS dirigida à produção agrícola familiar 

surgiu, em 2003, com a criação do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) pelo governo federal. Em meio às discussões promovidas para a 

estruturação do Programa Fome Zero (PFZ), surgiu a ideia de aliar as 

ações de política agrícola voltadas para a agricultura familiar com a 

política de segurança alimentar e nutricional pela compra de produtos 

diretamente dos agricultores para doação e formação de estoques 

estratégicos do governo (MÜLLER8, 2007 apud SAMBUICHI; 

GALINDO; OLIVEIRA; MOURA, 2014, p.78). 

 

O PAA entrou em vigor baseando-se em três premissas básicas: i) necessidade de 

sustentação de preços da agricultura familiar; ii) importância do escoamento dos estoques 

                                                 

 

8 MÜLLER, A. L. A construção das políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil: o caso 

do Programa de Aquisição de Alimentos, 2007.   
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para consumo no próprio local de produção e; iii) garantir o direito básico à alimentação 

às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. Todos os agricultores 

fornecedores tinham que estar enquadrados no PRONAF, sendo eles agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária, onde o valor máximo para as aquisições seria 

de R$2.500,00. No caso das organizações, como associações e cooperativas, o valor limite 

será considerado por agricultor familiar (Resolução n. 1, 2003). 

 

As relações eram firmadas exclusivamente via convênio, e a Conab fazia a articulação 

entre a produção da agricultura familiar e a distribuição. Para escolha dos municípios que 

teriam agricultores contemplados, os mesmos tinham que estar incluídos no Programa 

Cartão Alimentação ou com ações reconhecidas pelo Programa Fome Zero. A Conab 

também ficava responsável por avaliação, correção de propostas, bem como por expedir 

instruções complementares e ajustes, caso fosse necessário (Resolução n. 1, 2003). 

 

Na sua instauração, os instrumentos para aquisição eram, Compra Direta da Agricultura 

Familiar (CDAF), Compra Antecipada da Agricultura Familiar (CAAF) e Contrato de 

Garantia de Compra da Agricultura Familiar (CGCAF), normatizados pela Conab 

(Decreto n. 4.772, 2003). Posteriormente, houve a aprovação das normas para o PAA-

Leite, as quais incentivavam a produção e o consumo de leite (Resolução n. 6, 2003). Três 

anos depois, acrescentou-se a modalidade Formações de Estoques pela Agricultura 

familiar, considerando a necessidade de garantir aos agricultores familiares que apoiem a 

comercialização dos seus produtos (Resolução n. 20, 2006). Em 2008, foi instituído no 

PAA a Aquisição de Alimentos para Atendimento da Alimentação Escolar, que apesar de 

possuir o mesmo público que o PNAE, o segundo também poderia executar a partir dessa 

nova modalidade (Resolução n. 30, 2008).  

 

Outro instrumento, foi a instituição do Sistema Integrado de Informações-SII, visando dar 

suporte ao monitoramento, gestão e planejamento do Programa (Resolução n. 42, 2010). 

Em setembro de 2012, foi adicionada a modalidade Compra Institucional, a qual tem por 

finalidade atender as demandas regulares de consumo de gêneros alimentícios dos 

Estados, Distrito Federal, Municípios e Órgãos Públicos (Resolução n. 50, 2012). No ano 

seguinte, estabeleceu-se a modalidade de Compra com Doação Simultânea, onde a 

aquisição de alimentos de beneficiários ou organização fornecedoras é realizada 
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simultaneamente com a doação (Resolução n. 59, 2013). E por fim, em 2014 foi instituída 

a modalidade Aquisição de Sementes, a qual tem o intuito de adquirir sementes de 

beneficiários fornecedores para doação a beneficiários consumidores (Resolução n. 68, 

2014). 

 

Com o Decreto Nº 8743 de 2015, em seu Art. 1º, ficou estabelecido um percentual mínimo 

de 30% a ser a ser observado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, com dispensa de licitação, para aquisição de gêneros 

alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, empreendedores rurais e 

demais beneficiários que se enquadrem na Lei nº 11.326, de junho de 2006 e que tenham 

a DAP9. Isso contribuiu para o desenvolvimento da agricultura familiar, retirando os 

atravessadores do processo, sem a presença de disputa de preços. Possibilitando arranjos 

diferentes de comercialização, capacitação e preparação para os agricultores familiares 

(BRASIL, 2019).           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Entretanto, nesse meio tempo, é importante ressaltar que em 2012, o Programa de 

Aquisição de Alimentos foi integrado ao eixo de “Inclusão Produtiva” do Plano Brasil 

sem Miséria. Sofrendo alterações em seu marco legal, com a aprovação da Lei 12.512 de 

2011 e o Decreto nº7.775 de 2012, o que tornou possível a atuação em parcerias com 

consórcios públicos, estados e municípios, que passaram a ser entendidos como Unidades 

Executoras do Programa, sem celebração de convênios, mas sim, através do termo de 

Adesão.  

 

O termo nada mais é que, um documento para celebração de compromissos ligados ao 

PAA. Possui exigências e responsabilidades para a participação no Programa, o qual foi 

operando a medida em que os convênios eram encerrados (MANUAL OPERATIVO, 

2014). Diante disso, o PAA deve ser conduzido pelas Unidades Gestoras e Executoras. 

As primeiras são o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério do 

                                                 

 

9 Declaração de Aptidão ao PRONAF é um documento criado com o intuito de identificar e qualificar as 

unidades familiares de produção agrária da agricultura familiar e suas formas associativas organizadas em 

pessoas jurídicas. Sendo uma porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de incentivo à 

produção e geração de renda (MAPA, 2019). 
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Desenvolvimento Agrário (MDA). Já as Unidades Executoras são a Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) (em nível federal) e as parceiras que celebrarem o Termo de 

Adesão ou Convênios já existentes (MANUAL OPERATIVO, 2014, p. 19). 

 

Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, quando se trata dos estados, 

municípios, ou consórcios públicos, o MDS firma um Termo de Adesão. Eles fazem a 

indicação de quais os agricultores familiares vendem para o PAA e o MDS faz um 

pagamento direto individual, através de cartão bancário exclusivo, sem outra 

intermediação. Entretanto, para cooperativas e associações é necessário a intermediação 

feita pela Conab, entre elas e o MDS e MDA. Ou seja, para que elas forneçam devem 

apresentar propostas de participação no PAA para a Conab.  

 

Ainda de acordo com a SEAF, é possível participar do PAA sendo fornecedores ou 

consumidores. Onde os primeiros são agricultores familiares que fornecem seus produtos 

ao Programa de forma individual ou por meio de suas organizações, sejam associações 

ou cooperativas. Porém, para fornecer ao PAA, é necessário preencher os requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 11.326 de 2006 e possuir a DAP. Se for através das 

organizações formalmente constituídas precisa dispor da DAP Especial Pessoa Jurídica. 

Já os consumidores, são indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

os que já são atendidos por redes socioassistenciais, assim como por cozinhas 

comunitárias, restaurantes populares, entre outros. 

 

Figura 1 – Operacionalização do PAA após o Decreto n. 7.775 de 2012 

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseada no Manual Operativo do PAA (2014) 
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Depois dessa mudança ficou mais simples a interação com os beneficiários, pois a relação 

passa a ser direta entre o órgão financiador e o agricultor familiar, sem precisar da 

intermediação, reduzindo assim, a burocracia. Este fato aliado aos instrumentos do PAA, 

que visam uma maior abrangência, na tentativa de se adequar a cada produtor de 

determinadas regiões. Para o alcance de todos os objetivos a que se propõe, o Programa 

é desenvolvido em seis modalidades diferentes, supracitadas: i) Compra com Doação 

Simultânea, ii) Compra Direta, iii) Apoio a Formação de Estoques, iv) Incentivo à 

Produção e ao Consumo de Leite-PAA Leite, v) Compra Institucional e vi)Aquisição de 

Sementes. Podendo ser melhor analisadas na tabela abaixo: 

 

Quadro 1 – Modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 2014 

Modalidades Repasses 

Recursos por 

unidade 

familiar 

Finalidades Produtos 

Compra 

com Doação 

Simultânea 

MDS repassa 

para Conab 

Até R$5.500,00 

por ano, por 

venda 

individual, até 

R$6.500,00 por 

ano, através de 

organização e 

até R$8.000,00 

por meio de 

organizações 

(produtos 

agroecológicos 

ou orgânicos). 

Atendimento de demandas 

locais de suplementação 

alimentar. Incentivo da 

produção local da 

agricultura familiar. 

Produtos alimentícios 

próprios para 

consumo humano, 

sementes, mudas e 

outros materiais 

propagativos de 

culturas alimentares 

Compra 

Direta 

MDS repassa 

para Conab. 

Até R$8.000,00 

por ano. 

Sustentação de preços de 

uma pauta específica de 

produtos, a constituição de 

estoques públicos desses 

produtos e atendimento de 

demandas de programas de 

acesso a alimentação. 

Alimentos produzidos 

por agricultores 

familiares locais 

como, arroz, feijão, 

milho, trigo, farinha 

de mandioca, leite em 

pó integral e outros 

que venham a ser 

definidos pelo 

GGPAA. 

Apoio à 

Formação 

de Estoques 

MDS e SEAD 

repassam para 

Conab. 

Até R$8.000,00 

por ano e no 

máximo R$1,5 

milhão por 

cada 

organização. 

Apoio financeiro a 

constituição de estoques de 

alimentos por organizações 

da agricultura familiar, 

visando agregar de valor à 

produção e sustentar de 

preços. 

Produtos da safra 

vigente, decorrentes 

da produção local dos 

agricultores familiares 

e que cumpram os 

requisitos. 
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PAA Leite 

Estados do 

Nordeste e 

Norte de Minas 

Gerais. 

Até R$4.000,00 

por semestre. 

Contribuir com o aumento 

do consumo do leite pelas 

famílias em situação de 

insegurança alimentar e 

incentivar a produção 

leiteira dos agricultores 

familiares. 

Leite de vaca e cabra 

que cumpram os 

requisitos de controle 

de qualidade. 

Compra 

Institucional 

Recursos 

próprios dos 

estados, 

municípios e 

órgãos públicos. 

Até R$8.000,00 

por ano. 

Garantir que estados, 

Distrito Federal, municípios 

e órgãos federais possam 

comprar alimentos da 

agricultura familiar, 

dispensando a licitação. 

Alimentos "in natura" 

ou processados, que 

tenham sido 

produzidos pela 

agricultura familiar 

local. 

Aquisição de 

Sementes 

MDS repassa 

para Conab. 

Até 

R$6.000.000,00 

anuais, por 

organização 

fornecedora. 

Acima de 

R$500.000,00 

através de 

chamada 

pública. 

Adquirir sementes de 

beneficiários fornecedores 

para doação a beneficiários 

consumidores, que 

detenham os requisitos do 

art. 3º da Lei 11.326, de 

2006. 

Sementes tradicionais 

ou crioulas. 

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado no Manual Operativo do PAA (2014) 

 

O PAA, portanto, possui duas finalidades básicas: assegurar o fornecimento de alimentos 

em quantidade, qualidade e de maneira contínua para os grupos que apresentam 

vulnerabilidade à fome, e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar. Estas 

contribuem para adequação e concretização dos objetivos que lhe são atribuídos. Por 

integrar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, instituído 

pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, tem as seguintes finalidades, como prevê 

o Decreto nº. 7.775 de 2012. 

 

I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e 

social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento, à 

industrialização de alimentos e à geração de renda; II - incentivar o consumo e 

a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; III - 

promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias, às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob 

a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável; IV - 

promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de 

alimentos, inclusive para prover a alimentação escolar nos âmbitos municipal, 

estadual, distrital e federal, e nas áreas abrangidas por consórcios públicos; V 

- constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores 

familiares; VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais 

organizações formais da agricultura familiar; VII - fortalecer circuitos locais e 

regionais e redes de comercialização; VIII - promover e valorizar a 

biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, e 

incentivar hábitos alimentares saudáveis em nível local e regional; e IX - 
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estimular o cooperativismo e o associativismo (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2012). 

 

Dito isso, ao fazer uma análise inicial sobre o desenvolvimento do programa, o 

CONSEA10, afirma que, a evolução do PAA ao longo de cinco anos da sua trajetória se 

tornou fundamental para os agricultores familiares: 

 

O PAA vem se consolidando como um importante programa entre as 

possibilidades de suporte à agricultura familiar no Brasil. O programa tem 

aumentado o seu orçamento ano a ano, expandindo-se, e gerando impactos 

relevantes na redução da pobreza rural e na segurança alimentar, embora não 

esteja isento de críticas e desafios. De sua implantação em 2003 até dezembro 

de 2008, o governo federal já destinou R$ 2 bilhões para a execução do PAA, 

resultando na aquisição de cerca de dois milhões de toneladas de alimentos. 

Em 2008, cerca de 120 mil agricultores vendiam ao PAA seus produtos, que 

foram doados para 16,8 milhões de pessoas. Vale ressaltar que o orçamento 

para o PAA ainda é relativamente limitado se comparado, por exemplo, ao do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), R$ 

537 milhões para o PAA (previsto no Plano Plurianual – PPA para 2009) 

versus R$ 13 bilhões para o PRONAF (montante disponibilizado no orçamento 

2008-2009) (CONSEA apud CHMIELEWSKA; SOUZA; LOURETE; 

ALVARENGA, 2010, p.8). 

 

Até o ano de 2013, o programa continuou se ampliando. Beneficiou de forma direta, cerca 

de 200 mil agricultores familiares, assentados da reforma agrária, extrativistas, 

pescadores artesanais e comunidades tradicionais, através da compra de 

aproximadamente três mil itens, principalmente alimentos in natura locais. Da mesma 

forma, favoreceu indiretamente outros milhares de agricultores, devido aos impactos 

positivos sobre os preços. Assim como, mais de vinte mil instituições são abastecidas 

regularmente com alimentos produzidos por esses agricultores, amparando milhões de 

indivíduos assistidos pelas redes de serviço de assistência social, educação e saúde do 

Brasil (PORTO et al., 2014).  

 

No aniversário de 10 anos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), os 

resultados alcançados mostram que o investimento do governo federal mudou 

a realidade no campo e nas cidades. Em uma década, o governo investiu R$ 

5,3 bilhões para a compra de 4 milhões de toneladas de produtos da agricultura 

familiar. Em todo o país, foram mais de 1,3 milhão de operações de compra de 

alimentos de 388 mil agricultores familiares. (...) O governo vem garantindo o 

fornecimento de alimentos a centros de convivência de idosos, comunidades 

terapêuticas, associações beneficentes, creches públicas, hospitais e 

                                                 

 

10 CONSEA. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Building up the national policy 

and system for food and nutrition: the brazilian experience. Brasília, 2009.   
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restaurantes populares. Anualmente, o governo atende mais de 23 mil 

entidades socioassistenciais. O PAA já beneficiou 3.915 municípios nesses 10 

anos (CONSEA, 2014). 

 

Atualmente, os recursos destinados ao Programa pelo MDS/A e SEAD, estão 

sensivelmente menores desde 2013. Isso porque, entre o final de 2012 e o início de 2013 

o PAA atravessou diversas alterações institucionais e normativas, as quais possuíam um 

enfoque na redução do papel da Conab, transferindo estrategicamente a centralidade às 

modalidades estaduais e municipais, como já explicado. Assim como, o englobamento 

das diretrizes do Plano Brasil Sem Miséria, onde o principal objetivo era uma maior 

inclusão de agricultores familiares que fazem parte do CadÚnico, ou seja, os mais 

vulneráveis (VALADARES; SOUZA, 2015), como pode ser notado do gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1: Recursos destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)  

                  no Brasil (2003-2018) 

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em CONAB, 2018. 

 

Essas mudanças elevaram o protagonismo do MDS, e o MDA passou a ter uma 

participação quase residual, ligada a modalidade “formação de estoque”, refletidas nos 

anos subsequentes. Este fato, somado as situações decorrentes da adaptação desse novo 

arranjo, e os fatores exógenos resultaram nessa inflexão. Apesar de certa 

desburocratização e ampliação da capacidade de acompanhamento local, que as unidades 

executoras podem exercer, sendo elas estados e municípios, o PAA Estadual e Municipal 

não expandiram, a ponto de superar a execução da Conab. Uma causa, foi o 

enfraquecimento do incentivo as organizações, como associações e cooperativas, já que, 

além de induzir à estruturação produtiva e possibilitar escala e diversidade da produção, 
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elas tinham um papel de absorver as obrigações relativas aos requisitos burocráticos e 

articular inserções em programas, o que poderia gerar mais dificuldades de forma 

individual (VALADARES; SOUZA, 2015). 

 

Vale frisar a fragilidade em torno da conjuntura econômica, devido a ausência de 

reformas estruturais, que além da decadência causada por esse marco institucional, o 

Programa em 2017 sofreu um corte de cerca de 67% no valor disponível em relação ao 

ano anterior. Essa retração é atribuída ao contingenciamento de recursos públicos em todo 

o governo federal que se estendeu ao PAA, acarretando, em muitos casos, na retomada 

da vulnerabilidade dos anteriormente beneficiados (ABAG, 2017). 

Ainda que tenha alcançado a meta estipulada de inclusão de agricultores familiares 

extremamente pobres, o mesmo não se estendeu aos assentados da reforma agrária, 

acampados ou dos povos e comunidades tradicionais, que também são públicos 

prioritários do programa (VALADARES; SOUZA, 2015). Como é possível notar no 

gráfico abaixo, referente ao ano de 2016: 

 

Gráfico 2: Grupos de beneficiários fornecedores do Programa de Aquisição  

                   de   Alimentos, Brasil (2016) 

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em CONAB, 2016 

 

Mais de 70% da categoria de beneficiários fornecedores são agricultores familiares. Isso 

mostra que, todo o processo de inclusão das demais categorias foi reduzida 

consideravelmente, refletindo uma dificuldade das unidades executoras em agregar essas 

comunidades, situação que, quando a Conab era executora havia tido mais êxito, 
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justamente pelo incentivo a organização e consequente fortalecimento desses produtores. 

Que por sua vez, com essa deficiência, teme-se que o PAA, ao invés de evoluir como uma 

estratégia de desenvolvimento rural, se torne apenas um instrumento de administração de 

combate à miséria rural, na forma de política focalizada e individual de transferência de 

renda (DELGADO, 2013, p.12).  

 

É importante analisar a distribuição de recursos entre as regiões do país, que se dão 

através de análises determinadas de acordo ao grau de prioridade e número de projetos 

solicitados por cada região.  

 

Gráfico 3: Recursos destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)  

                 por regiões, Brasil (2003-2018) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado nos dados da Conab (2018) 

 

Como pode ser visto no gráfico 3, a região Nordeste foi a maior beneficiária, somando 

todos os 16 anos de atuação, chegando a 31% do valor total. Mas, segundo a Conab 

(2018), é nela que se encontra o maior índice de pobres e extremamente pobres, os quais 

são públicos prioritários no Programa. Em contraposição, a segunda região que mais 

recebeu recursos foi a região Sul, motivada pela maior organização e estrutura das 

organizações comtempladas. Notando-se uma problemática em torno da distribuição de 

recursos, que por sua vez, não será aprofundado por não se tratar do enfoque do trabalho. 

 

 Portanto, pelo fato de o nordeste ser a região com maior número de indivíduos em 

situação de pobreza e extrema pobreza, que buscou-se fazer a análise do PAA em uma 
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cidade situada região do semiárido da Bahia, na qual concentra-se municípios com clima 

predominantemente seco, que reflete o cenário nordestino no que diz respeito a situação 

socioeconômica dos indivíduos e com uma agricultura com características 

predominantemente familiares  de com baixa intensidade tecnológica. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Levando em consideração, que o objetivo fundamental é analisar o Programa de 

Aquisição de Alimentos sob a perspectiva dos beneficiários do grupo prioritário, 

assentados da reforma agrária, a delimitação adotada foi assentamentos com localização 

geográfica restrita, nesse caso em esfera municipal. A abordagem empregada para 

alcançar os resultados pretendidos foi o estudo de caso, pois permite introdução do 

contexto social desses sujeitos a análise. De acordo com Goldenberg (2003) o estudo de 

caso tem como intuito “apreender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto, através de um mergulho profundo e exaustivo em um 

objeto delimitado” (GOLDENBERG, 2003 p.33-34). 

 

Por esse ângulo, para obtenção dos dados primários foram realizadas entrevistas por meio 

de questionários semiestruturados (localizados no Apêndice) com os beneficiários 

pertencentes aos Assentamentos Nova Paz e Olga Benário, localizados no município de 

Queimadas, que têm suas Associações inseridas no PAA. Assim como, foram coletadas 

informações com a entidade recebedora do PAA e com a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, ambas do município. Portanto, para composição dessa abordagem qualitativa, 

também foram acrescentadas às informações apontadas nessa pesquisa, dados 

secundários qualitativos, obtidos mediante revisão da literatura, bem como dados 

quantitativos adquiridos através do PAA Data. 

 

Esse capítulo está subdividido em: i) Localidade de estudo, é o município escolhido para 

fazer a análise do Programa; ii) Contextualização, onde serão dispostas as características 

do município; iii) Caracterização da População, são as informações referentes aos 

indivíduos entrevistados, os quais estão divididos em dois assentamentos com 

características diferentes, o Assentamento Nova Paz e o Assentamento Olga Benário, 

cada um com suas respectivas informações a respeito da experiência com o PAA. 

 

4.1 LOCALIDADE DE ESTUDO 

 

Para estabelecimento da localidade de estudo foram considerados alguns recortes. Um 

município da região Nordeste, localizado no Semiárido e que possuísse pelo menos um 
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assentamento que fosse beneficiário, na forma de fornecedor e consumidor, do Programa 

de Aquisição de Alimentos. Para isso, foi feito uma pesquisa no site do PAAData e a 

escolha do município de Queimadas, o qual preenchia esses requisitos, foi intencional e 

por conveniência.   

 

4.1.1 Contextualização 

 

O município de Queimadas fica localizado no Território Cidadania do Sisal11, a 310km 

da capital Salvador, faz divisa com os municípios de Santa Luz, Nordestina, Cansanção, 

Itiúba, Capim Grosso e Ponto Novo. O mapa 1 mostra a localização do município de 

Queimadas 

 

Figura 2 – Localização do Município de Queimadas – Bahia 

 

 

Fonte: IBGE/CIDADES, 2019 

 

Segundo o IBGE (2019) o município possui uma área de 2.011,060km², com uma 

população estimada em 25.439 pessoas.  Em 2010, possuía uma situação domiciliar bem 

dividida, sendo 50,8% em área urbana e 49,2% em área rural e o Índice de 

                                                 

 

11O Território da Cidadania Do Sisal - BA abrange uma área de 21.256,50 Km² e é composto por 20 

municípios: Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Serrinha, Teofilândia, Valente, Barrocas, 

Biritinga, Conceição do Coité, Ichu, Lamarão, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Tucano, Araci, 

Candeal, Cansanção e Itiúba (EMBRAPA). 
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Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), no mesmo ano foi de 0,592 (IBGE, 2010). 

O PIB per capita em 2016 foi R$7.842,17, sendo 92,6% das receitas oriundas de fontes 

externas (IBGE, 2016). Em relação a estrutura fundiária de Queimadas, destaca-se a 

posição da agricultura familiar, a qual corresponde a cerca de 70% do número de 

estabelecimentos agropecuários, onde 3% deles representam os estabelecimentos via 

titulação ou licença de ocupação por reforma agrária (CENSO AGROPECUÁRIO, 2017).  

 

A realização das compras institucionais pelo PAA no município, se deram através da 

intermediação da Conab em todos os anos. De acordo com os dados disponibilizados pelo 

PAA Data (2019) para o período compreendido entre os anos 2011 e 2017, que são os 

anos com informações disponíveis sobre o PAA na competência municipal. Os recursos 

destinados aos beneficiários fornecedores somaram R$2.777.654,96 distribuídos da 

seguinte forma. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de recursos destinados ao PAA no município de Queimadas 

                 no período de 2011 a 2017 (R$) 

 

    Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em PAAData, 2019 

                        

Só nos anos 2011 e 2012 foram repassados cerca de 65% do total dos recursos. Isso 

porque no primeiro ano houve uma particularidade, a possibilidade de os beneficiários 

fornecedores de Queimadas participarem das modalidades Compra com Doação 

Simultânea e Formação de Estoques. Com isso, alguns poderiam fornecer para as duas 

modalidades em paralelo e os municípios da CPR eram Queimadas, Feira de Santa e 

Itiúba. E em 2012, o fornecimento apesar de ser apenas na modalidade de Doação 

Simultânea e a CPR dentro do próprio município, o número de agricultores fornecedores 
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continuou sendo elevado. Ao contrário dos anos posteriores que não chegaram a 50% do 

seu patamar. Em 2013 não houveram repasses para o município, podendo ser justificado 

pelas mudanças ocorridas no marco institucional do Programa entre 2012 e 2013, 

principalmente no que diz respeito a redução da atuação da Conab. 

 

De 2012 para 2013, o PAA sofreu um acentuado decréscimo: considerando 

todas as suas modalidades, foi verificada uma diminuição de 42,15% no 

número total de produtores familiares que participam como beneficiários 

fornecedores do programa – de 228,4 mil em 2012 para 132,1 mil em 2013 –, 

e uma baixa de 41,95% dos recursos nele investidos – de R$ 954,1 milhões 

para R$ 553,8 milhões no mesmo período. Essa queda, no entanto, não ocorreu 

da mesma forma em todas as modalidades do PAA, ela concentrou-se 

fortemente nas modalidades operadas pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), cujos recursos caíram 62% em relação a 2012 – de 

R$ 586,5 milhões para R$ 224,5 milhões –, com concomitante redução do 

número de fornecedores a apenas 40,8 mil, menos de 1/3 do total de 128,2 mil, 

registrado em 2012 (VALADARES; SOUZA, 2015, p. 3). 

 

Cabe mencionar a denúncia em virtude de irregularidades realizada em Queimadas no 

ano de 2012, em decorrência de uso arbitrário do Programa de Aquisição de Alimentos 

para fins político-partidários e enriquecimento próprio, que segundo o Decreto 

7.775/2012, na Sessão II do Capítulo VI, Das Responsabilidades das Partes e das 

penalidades no Âmbito do Termo de Adesão, em seu Art. 34 dispõe: 

 

A Unidade Executora que não cumprir as obrigações previstas no art. 32 ou 

indicar o pagamento a beneficiários fornecedores em desconformidade com as 

regras do PAA estará sujeita à suspensão dos repasses de recursos, à rescisão 

do termo de adesão e à obrigatoriedade de restituir à União os recursos 

aplicados indevidamente, além de outras medidas previstas em lei (BRASIL, 

2012). 

 

Portanto, o enfraquecimento da atuação da Conab, que era a unidade executora no 

município, aliado a denúncia, pode ter influenciado diretamente a não participação no ano 

de 2013. Entretanto, não é possível afirmar que os valores consideravelmente inferiores 

dos anos posteriores, tiveram relação com as irregularidades, mas as consequências da 

inserção no PBM, e a sua prioridade em beneficiar os agricultores familiares mais pobres 

e não organizados, em conjunto com uma série de exigências incorporadas, fizeram com 

que os beneficiários inseridos através de associações ou cooperativas sentissem a redução 

das suas quantidades e dos recursos. Na tabela abaixo é possível observar a dinâmica do 

PAA nos anos de 2011 a 2017. 
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Quadro 2 - Funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município de Queimadas de 2011 a 2017. 

Fonte:, Elaboração própria, 2019,  baseado em PAAData (2011-17) 

Nota: * 8 agricultores participaram das duas modalidades simultaneamente, seriam 269. ** Não há registro no PAA Data. *** Informações obtidas a partir de entrevista com o 

CRAS. 

Ano 
Nº de 

Organizações 

Fornecedoras 

Tipos de 

Organizações 

Fornecedoras 
Modalidades 

Nº de 

Beneficiários 

Fornecedores 

Média de 

recursos 

por 

agricultor 

(R$) 

Quantidad

e fornecida 

(kg) 

Grupo de Produtos 

fornecidos 

Nº de 

Entidades 

Recebedoras 

Nº de 

usuários 

recebedores 

2011 6 
Associação       

e            

Cooperativa 

Doação 

Simultânea e 

Formação de 

Estoques 

261*     4.500,00  210.840 

Aves e ovos; 

condimentos, ervas e 

temperos; farinhas, 

féculas e massas; 

frutas; hortaliças; leite 

e derivados e; sucos e 

polpas de frutas. 

5 7000 

2012 5 Associação 
Doação 

Simultânea 
183    4.446,00  303.361 

Açúcares e doces; aves 

e ovos; condimentos 

ervas e temperos; 

frutas; hortaliças; 

panificados; sucos e 

polpas de frutas. 

9 12500 

2013 0  -  - 0       -    0  - 0 0 

2014 1 Associação 
Doação 

Simultânea 
52    5.799,00  69.900 Frutas e panificados 1 200 

2015 1 Associação 
Doação 

Simultânea 
63    4.066,00  9.021 Bolo 1 1758 

2016 1 Associação 
Doação 

Simultânea 
75    4.208,00  ** ** 1 3.150 

2017 2 Associação 
Doação 

Simultânea 
22     4.543,00  *** Hortaliças e Beijú*** 1 700 
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Os dois primeiros anos tiveram uma maior diversificação de produtos fornecidos, porque os 

critérios de inclusão de alimentos e organizações participantes eram mais flexíveis. De 2014 a 

2016 apenas uma organização participou do Programa, que foi a Associação Comunitária 

Unidos por Fazenda de Cima, composta somente por mulheres que produzem produtos 

beneficiados, principalmente porque após Resolução GGPAA nº 44, de 16 de agosto de 2011, 

mulheres se transformaram grupo prioritário do programa , se tornando majoritárias até o último 

ano de análise.  Além da preferência pelo gênero, a partir desse mesmo ano, a unidade 

recebedora se tornou a Rede Socioassistencial, a qual passou a ser responsável por todo o 

processo de seleção de beneficiários recebedores, armazenamento e logística, para coleta e 

entrega dos produtos. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA POULAÇÃO 

 

A presente pesquisa abordará assentados da reforma agrária que são beneficiários do Programa 

de Aquisição de Alimentos, inseridos através das associações dos assentamentos, seja na forma 

de fornecedores ou consumidores. Para isso, levou-se em consideração a existência de dois 

assentamentos no município de Queimadas, o Nova Paz, onde as informações foram obtidas 

através do PAA Data, entrevista com assentados beneficiários fornecedores e com os 

representantes da entidade recebedora. E o Olga Benário através de entrevistas com os 

assentados beneficiários recebedores e com os representantes da entidade recebedora.  Por 

possuírem características distintas serão analisados de forma isolada para melhor avaliação do 

Programa. 

 

4.2.1 Assentamento Nova Paz 

 

O Assentamento Nova Paz, fica localizado a 5 km da zona urbana de Queimadas e tem mais de 

20 anos de existência, porém só se tornou assentamento implantado pelo Incra em 2004. Possui 

uma área total de aproximadamente 357 hectares, distribuídos entre 17 famílias assentadas12, 

onde a maioria afirma estar nestas áreas desde o momento em que foram instituídas. Cada 

                                                 

 

12A área máxima estabelecida para a agricultor familiar e empreendedor familiar rural corresponde a no máximo 

quatro módulos fiscais (MF). No município de Queimadas o MF é de 50 ha, o que estabelece uma área máxima 

de 90 ha. (Incra, 2013). Instrução Especial/Incra/Nº 20, de 28 de maio de 1980, Diário Oficial da União. 
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família dispõe de cerca de 20 hectares, entretanto, destinados a produção são em média 2 

hectares irrigados em horta coletiva13. 

 

Os indivíduos entrevistados correspondem a cerca de 30% dos representantes familiares, sendo 

todos do sexo feminino; a faixa etária do grupo, bastante diversificada, variando de 30 a 67 

anos. Todo o grupo faz parte da Associação do Assentamento de Nova Paz (Aanpaz), que surgiu 

em 1998 com o objetivo de organizar e fortalecer os ocupantes na luta pela garantia da terra e 

é através dela que os assentados são inseridos nas políticas públicas voltadas para agricultores 

familiares como o PAA e o PNAE.  

 

4.2.1.1 Caracterização do Assentamento Nova Paz e sua inserção no PAA 

 

O Assentamento Nova Paz possui uma elevada capacidade produtiva, sua área de produção 

irrigada, garante produção o ano todo, desde que a seca não seja severa. Entretanto as suas 

possibilidades de escoamento são limitadas, eles abastecem a sede14 podendo vender de porta 

em porta via encomenda ou avulso, montando barracas na feira municipal, fornecem aos 

barraqueiros15 e recentemente vendem aos supermercados da cidade.  

 

A forma de escoamento realizada pela maioria é através do fornecimento aos barraqueiros, que 

para muitos acabou sendo mais viável do que a venda direta na feira. Visto que, variáveis como 

a locomoção sem uma estrutura logística e a concorrência forte com vendedores de Juazeiro, 

Ponto Novo e região de Feira de Santana não estava compensando, resultando na perda de 

produtos. Isso não significa dizer que é uma forma ideal de escoar, como é possível notar no 

depoimento de Silva e outros (2019), “muitas vezes a encomenda era feita e quando era entregue 

os barraqueiros não aceitavam pois ainda possuíam muito daquele determinado produto”. 

“Porque tem momentos na rua que fica fraco, fraco mesmo, de você ter o produto na roça e não 

poder passar porque está cheio na sede” (SILVA et al, 2019). 

 

                                                 

 

13 A horta coletiva começou a ser implantada em 2008 quando as famílias acessaram R$ 34 mil do Crédito 

Semiárido do Incra (Incra, 2012). 
14 Os entrevistados chamam de sede o município, principalmente os consumidores da feira municipal. 
15 Os barraqueiros são os atravessadores. 
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As suas capacidades de comercialização são intensamente sensíveis aos fatores climáticos. Por 

exemplo, na feira em períodos em que o clima é favorável ao cultivo agrícola e 

consequentemente as produções são mais elevadas, a concorrência se torna eminente. Então 

sentem muita dificuldade em encontrar compradores, em especial devido à falta de fidelidade e 

compromisso dos “fregueses”, que os buscam apenas no período de seca, quando poucos 

produtores conseguem abastecer. Este fato contribui para o enfraquecimento desses 

agricultores, porque os períodos em que o tempo propicia maiores produções, seriam o 

momento ideal para alavancar a produção. Contudo, os mesmos não possuem nenhuma garantia 

de escoamento, fazendo com que não tenham estímulos a investir e elevar a suas rendas, já que 

mesmo mantendo a produção ociosa, nem sempre é possível comercializá-las integralmente. 

 

Destaca-se também a venda direta “porta a porta”, onde os assentados levam as suas produções 

na casa dos clientes ao mesmo preço da feira. Porém, a quantidade vendida é mínima comparada 

a capacidade de produção desses agricultores. Até porque, cada um possui uma carteira de 

clientes reduzida, já que existem vários outros agricultores que utilizam dessa mesma forma 

para escoar. Como destaca Silva e outros (2019) ... aqui mesmo nós vendemos nas casas, quinta 

é dia de arrancar, sexta feira vamos nas casas entregar para os nossos clientes, porque tem gente 

que já sai nas outras casas e são pessoas que estão lutando igual a gente né? (SILVA et al., 

2019). Portanto, nessa forma de comercialização também há insegurança da venda, como 

ressalta Silva e outros (2019)  [...] então é pouca demanda para os itens já produzidos, porque 

se vem alguém de fora e vende alguns centavos mais baratos, compram nas pessoas de fora”.  

 

A produção no assentamento é diversificada e livre de agrotóxicos e fertilizantes. Entretanto, 

segundo os relatos em entrevista, não há uma valorização deste tipo de produção. 

Primeiramente eles não conseguem diferenciar o produto, no que diz respeito ao preço16, Silva 

e outros (2019) “na feira, apesar de a maioria dos consumidores saberem que fazemos produção 

orgânica, não conseguimos diferenciar preço”, sendo comercializado com o mesmo preço dos 

alimentos convencionais. Isso quer dizer que mesmo idealizando a possibilidade de 

diferenciação, acreditam que não seja possível, dado que, com o mesmo valor já existe grande 

dificuldade de venda. “Infelizmente os consumidores daqui (Queimadas) não têm a cultura do 

produto orgânico” (SILVA et al., 2019). 

                                                 

 

16 Diferenciação de preço produto orgânico em 30% para o PAA (MANUAL OPERATIVO, 2014) 
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Quando perguntados sobre a aquisição do selo de produção orgânica, demonstraram 

conhecimento, mas não consideraram vantajoso por conta dos custos, neste caso, superarem as 

vantagens. Porque mesmo com a certificação de produto orgânico, temem não conseguir escoar 

a quantidade necessária, como destaca Silva e outros (2019) “se colocar um pouquinho mais 

caro eles compram com agrotóxico, mas não comprar os nossos”.  No município não existem 

iniciativas que valorizam este tipo de produção, como feiras orgânicas e agroecológicas ou 

CSA17, que poderiam motivá-los a ter uma maior organização para venda direta, eliminando os 

atravessadores e, inclusive, estimular o consumo local, visto que o debate em torno da 

alimentação de qualidade está em ascensão.  

 

Há um sentimento de desvalorização do assentamento, em relação a todas as formas de 

escoamento. Na venda direta, muitas vezes, priorizam a compra em barraqueiros de fora por 

centavos a menos ou pelo tamanho e estética do produto. Houve casos em que questionaram se 

os produtos comercializados são realmente orgânicos, que se deve a duas possibilidades, pode 

não haver o conhecimento sobre a forma de produção ou a ausência de certificação, que põe em 

dúvida a sua procedência. Essa sensação também acontece quando se vende porta a porta, 

“entrega o produto em casa do mesmo valor da feira, você não pode aumentar”. Ou seja, mesmo 

com a comodidade de receber o produto fresco em casa, se o mesmo não estiver com mesmo 

preço da feira, não é vendido. 

 

No que diz respeito aos barraqueiros, além da falta de prioridade em períodos favoráveis, muitas 

vezes são estabelecidas condições para compra, desde o pagamento ao final da venda, a 

produtos consignados, devolvidos caso não sejam vendidos. O que demonstra um reduzido 

poder de barganha, “pra mim ainda falta esse compromisso com o pessoal daqui, porque é quem 

fornece em tempo integral durante o ano”. Pode-se salientar também, a venda aos 

supermercados, onde mesmo em pequenas quantidades não há valorização do preço, como 

manifesta a entrevistada, “você vende de R$1,00 e no mercado vende de R$2,50. Passamos 

                                                 

 

17 Comunidade que Sustenta a Agricultura é um modelo de um trabalho conjunto entre produtores de alimentos 

orgânicos e consumidores: um grupo fixo de consumidores se compromete por um ano (em geral) a cobrir o 

orçamento anual da produção agrícola. Em contrapartida os consumidores recebem os alimentos produzidos pelo 

sitio ou fazenda sem outros custos adicionais. Desta forma o produtor sem a pressão do mercado e do preço, pode 

se dedicar de forma livre a sua produção. E os consumidores recebem produtos de qualidade, sabendo quem os 

produz e aonde são produzidos. (CSABRASIL, 2019) 
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pelo mesmo preço (que passa para o barraqueiro), se a gente quiser vender” (SILVA et al, 

2019). 

 

Portanto, para os assentados o principal gargalo da sua produção é conseguir comercializar, 

“sempre tivemos para abastecer a cidade, mas tivemos que diminuir a produção porque é difícil 

escoar”. Logo, a inserção em uma política pública voltada para resolução desse problema é 

crucial, já que há um potencial produtivo elevado e como conclui a entrevistada, “só o 

escoamento para a sede não é o suficiente”. O que levou algumas famílias ou parte delas a 

procurar trabalho e especialização fora, incluindo em outros municípios. Com isso, a inserção 

no PAA, proposto pelo presidente da associação, surgiu uma alternativa para escoamento da 

produção garantida e o ano todo, podendo comercializar os seus excedentes principalmente nos 

momentos em que o clima está favorável e tem muita concorrência na feira (SILVA et al, 2019).  

 

A Aanpaz foi organização fornecedora do PAA na modalidade Doação Simultânea apenas nos 

anos 2011, 2012 e 2017. Segundo as assentadas, não se sabe a causa exata da exclusão de 2013 

a 2016, mas acredita-se que, de certa forma, a sua inserção dependeu da gestão municipal, ou 

seja, esse intervalo de tempo fora do Programa foi num período de gestão de um determinado 

prefeito, e quando a sua gestão foi encerrada e o atual iniciou, eles se inseriram novamente. 

Porém é sabido que questões operacionais das Unidades Gestoras e Executoras podem ter 

propiciado a não Participação no PAA durante esse período, já que a redução na execução da 

Conab foi generalizada. 

 



58 

 

Figura 3 – Recursos destinados ao Assentamento Nova Paz, no município de                        

Queimadas 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em PAAData (2011, 2012 e 2017) 

 Nota: *Os dados das organizações e dos produtores divergiam, então foram utilizados dos produtores por ser mais 

coerente com as entrevistas. 

 ** Não há informações nos dados das organizações para esse ano, então foi utilizado através de dados dos 

produtores, confirmados através de entrevista. 

 

Em 2011 e 2012 todos os assentados que quiseram participar foram inseridos, quem não 

participou foi por opção, sendo satisfatório em todos os sentidos para os beneficiários, 

quantidade, recursos e flexibilidade. Já em 2017 o projeto recebeu pouca quantidade de 

recursos, o que acarretou numa redução de beneficiários. Essa redução também se reflete na 

quantidade de assentados e nos tipos de produtos fornecidos, como pode ser notado na tabela 

abaixo (CONAB/MOC n. 005, 21 fev. 2014).  

 

Quadro 3 - Dados do Programa de Aquisição de Alimentos no Assentamento Nova Paz (R$) 

Ano 
Nº de beneficiários 

fornecedores 

Média dos 

recebimentos 

individuais 

Quantidade de 

produtos (kg) 

Nº de 

beneficiários 

recebedores 

2011 15    4.496,33  29.800 7.000 

2012 15     4.491,66  57.000 12.500 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

2015 - - - - 

2016 - - - - 

2017 11   4.545,27  12.070 700 
Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em PAAData ,2019, CRAS, 2019. 

Nota: entre os anos de 2013 a 2016 não houveram repasses para o Assentamento. 
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Apesar de o ano de 2017 possuir a maior média de recebimentos individuais, o alcance foi 

reduzido cerca 26% para os beneficiários fornecedores e em 97% para os beneficiários 

recebedores dos seus produtos, se comparado a participação anterior. A discrepância em relação 

à quantidade de produtos é justificada pela variedade de gêneros dos dois primeiros anos, que 

englobou 12 produtos18, desde hortaliças, condimentos, panificados, sucos, polpas e ovos. Ao 

contrário de 2017, que foram 7 produtos19 e todos eram hortaliças. Essa redução levanta um 

questionamento a respeito do estímulo a diversificação da produção, a qual é uma das 

finalidades do programa. 

 

De acordo com o grupo entrevistado é possível dividir o Programa de Aquisição de Alimentos 

em duas fases. A primeira compreende os anos de 2011 e 2012 e foi considerada a melhor. Para 

isso foi destacado pelo grupo a quantidade de recursos destinados para o projeto, podendo 

agregar todos os assentados que tinham interesse na participação, assim como o elevado número 

de beneficiários recebedores. Elas atrelaram esta possibilidade ao Governo Federal da época, 

que possuía um viés favorável a reforma agrária. “Os primeiros foram melhores porque a 

quantidade encomendada era maior e não tinha uma perseguição, foi mais tranquilo, para as 

entregas, no governo Lula/Dilma o recurso era maior” (SILVA et al, 2019)..  

 

Além da flexibilidade no tipo e na quantidade de determinados produtos, Silva e outros (2019) 

“entregávamos o que tinha, foi cenoura, beterraba, quiabo, aipim, carne, frango (criação), o que 

o produtor tinha podia entregar”, o que facilitava o momento da entrega, porque se caso faltasse 

certa quantidade de um determinado produto, este poderia ser substituído, fazendo com que um 

produto em excesso não fosse perdido e a entrega poderia ser concretizada. É importante 

salientar a possibilidade de fornecer produtos beneficiados como bolo e polpa, Silva e outros 

(2019) “... de alimentos beneficiados só foi nos dois primeiros anos”, refletindo mais 

complacência nas exigências, que posteriormente acabaram ficando mais rigorosas por conta 

dos normativos de controle sanitário e de qualidade20.  

                                                 

 

18Batata doce, batata inglesa, beterraba, bolo, cenoura, coentro, mandioca, ovo de galinha caipira, polpa de acerola, 

polpa de manga, polpa de umbu e quiabo. Dados obtidos através do PAA Data (2012 e 2013) 
19Alface, beterraba, cebolinha, cenoura, coentro, couve e salsa. Informação concedida pelo CRAS de Queimadas. 
20Produtos de origem animal deverão atender às normas de fiscalização do Serviço de Inspeção Federal, Estadual 

ou Municipal; demais produtos deverão observar as normas de identidade e qualidade do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Vigilância Sanitária, no que couber. MOC (17/2/2010) e 

MOC (16/5/2013). RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TC 024.124/2014-1, Fiscalização 592/2014. 
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Assim sendo, de acordo com os depoimentos registrados não houveram falhas a serem 

destacadas durante esse período, com exceção dos atrasos nos pagamentos como ilustra o 

depoimento Silva e outros (2019) “poderia dizer que não teve ponto negativo dos dois primeiros 

anos, ...  mas teve a questão do atraso nos pagamentos, entregamos 4 entregas e não chegou um 

real, e ficamos preocupados, se não sair?!”. Que na verdade, para o grupo, não veio a ser um 

ponto totalmente negativo, “quando recebemos o valor todo, é até bom que temos mais dinheiro 

de vez, tivemos estímulos a aumentar a produção” (SILVA et al, 2019). 

 

A segunda fase refere-se ao fornecimento para Programa em 2017, onde o grupo entrevistado 

apesar de considerar imprescindível a sua participação, não consideraram o programa tão 

satisfatório quanto na participação anterior, Silva e outros (2019) “o último não foi tão bom 

não, porque foi fraco, o valor foi muito reduzido por causa da política... mas foi bom também, 

não como o outro”. O que aconteceu é que de 2012 para cá, uma série de normas e 

regulamentações foram implementadas. Como por exemplo, a já informada inclusão do PAA 

no Plano Brasil sem Miséria21, que esmaeceu o papel da Conab, assim como as inconformidades 

constatadas pela auditoria do Tribunal de Contas da União na Superintendência Regional da 

Conab na Bahia, que determinou o estabelecimento de plano de ação para aperfeiçoamento da 

fiscalização e acompanhamento do Programa.  

 

As maiores queixas durante a última participação giraram em torno da rigidez nas exigências, 

em torno tipo e da quantidade dos produtos da lista a serem fornecidos. Quando souberam que 

iriam se inserir no PAA, começaram a se preparar para as entregas com antecedência, afinal 

algumas culturas necessitavam de tempo para a colheita.  

 

Entretanto algumas dessas culturas não foram requeridas e acabaram perdendo-as. Este 

problema é delineado por uma assentada “começamos a nos preparar um ano antes, inclusive 

culturas que precisam ser plantadas antes, como o quiabo, e acabou que muita gente perdeu 

porque não podia entregar de maneira alguma” (SILVA et al, 2019). Assim como, havia a 

demanda de determinado produto, caso não conseguissem produzir por algum motivo a 

quantidade solicitada, não poderia aceitar de outro agricultor do assentamento e não poderia 

substituir a quantidade faltosa, por outro produto da lista ou não, “não pode substituir, tipo 

                                                 

 

21 Aprovação da Lei 12.512 de 2011 e o Decreto nº7.775 de 2012 
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assim, a salsa que era mais fraca não pôde substituir e Alface e muita gente teve que jogar fora 

porque não podia trocar, então isso foi muito ruim” (SILVA et al, 2019). 

 

Segundo os termos da Compra com Doação Simultânea executada pela Conab, a organização 

da agricultura familiar é a responsável pela submissão da Proposta de Participação à Conab, 

nessa proposta dentre outras informações, devem constar os alimentos que serão entregues e as 

quantidades. Ela deve ser construída a partir de um consenso que abarca de um lado, a 

capacidade de produção, carências e hábitos alimentares e do outro as práticas dos agricultores 

e aptidões inseridos em seus contextos locais. O que vai de encontro com a realidade da Aanpaz, 

visto que os principais problemas não existiriam se assim fosse feita. Diante disso, há duas 

possibilidades para essa situação, a primeira é que os assentados não tinham a preparação 

adequada para elaboração da proposta, ou não foram consultados. E a segunda é que esse 

modelo para a proposta só funciona na teoria. 

 

Houveram tentativas de alteração na quantidade de determinados produtos, como por exemplo, 

aumentar a quantidade de coentro e alface e reduzir a salsa. Mas, de acordo com os 

depoimentos, seria um processo complicado, que não valeria a pena tentar “era preciso entrar 

com antecedência em contato com a Conab, pra fazer a solicitação, então a burocracia era 

grande, ia passar mais de três ou quatro meses só para aprovar, aí tem que parar toda a produção 

e também não faz pagamento”, “era melhor continuar e entregar o que tinha (quantidade)” 

(SILVA et al, 2019). Sob a ótica das atribuições da modalidade, o processo aparenta ser mais 

simples. 

 

São admitidas alterações – solicitadas por meio do formulário Solicitação de 

Alterações, disponível no sítio eletrônico da Conab – de produtos e de quantidade, 

desde que com a concordância da Sureg. Produtos não previstos na Proposta de 

Participação poderão ser substituídos desde que haja concordância da unidade 

recebedora e que a quantidade do novo produto a ser entregue esteja de acordo com a 

conversão de preços entre o produto substituído e o substituto. A quantidade de 

produtos prevista na proposta também poderá ser alterada desde que acordado entre a 

organização fornecedora e a unidade recebedora. Além de produtos e de suas 

quantidades, também são admitidas alterações de beneficiários fornecedores e 

unidades recebedoras, desde que autorizadas pela Sureg (LOPES; FORNAZIER, 

2015, p.42). 

 

Além de todas as questões relacionadas aos produtos, situações pontuais que impossibilitaram 

tanto a entrega total dos produtos, quanto a inserção no Programa no ano subsequente. As 

entregas iniciaram no final de 2017 e a previsão de encerramento era no fim de 2018. Contudo, 

devido a problemas relacionados a produção e planejamento, foi necessário solicitar um 
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prolongamento no prazo, “pedimos para prorrogar mais 6 meses, aí parou tudo, foi horrível, 

soubemos que o pagamento já estava para sair, (...) não iam pagar porque iam analisar” (SILVA 

et al, 2019). Isso fez com que o prazo das entregas se estendesse até 2019, mas havia uma 

questão, a DAP dos beneficiários iria vencer em fevereiro e o prazo para inserção no Programa 

era até março do mesmo ano.  

 

Segundo informado pelos assentados, no verão as produções tendem a ser mais escassas, eles 

não conseguiram completar os doze meses de entrega, assim como não podiam dar entrada em 

outras DAP e conseguir se inserir no PAA novamente, porque ainda não tinha vencido o período 

anterior, “foi uma pena que não conseguimos resgatar o dinheiro todo, ainda botou, ainda ficou 

na conta”. Então, essa reinserção 5 anos depois no programa serviu como um processo de 

adaptação às novas exigências e sobre a necessidade de planejamento, conforme depoimento, 

“a questão da salsa por exemplo, a gente aprendeu e servirá para o próximo”. Destacaram 

também que os aditivos deveram ser requeridos em última instancia para não prejudicar os anos 

posteriores, “e se não tiver, não entrega”. Afinal, concluíram que era melhor receber menos em 

determinado mês, do que por meses (SILVA et al, 2019). 

 

4.2.2 Assentamento Olga Benário 

 

O Assentamento Olga Benário, fica localizado a 3 km da zona urbana de Queimadas, as 

margens do Rio Itapicuru. Foi reconhecido como Assentamento em 2009, mas antes disso já 

possuía cerca de 9 anos na luta pela terra. Possui uma área total de aproximadamente 392 

hectares, distribuídos entre 30 famílias assentadas, onde a princípio existiam 250 pessoas, que 

com os passar dos anos foram dispersando, resultando nesta quantidade fixada a mais de 5 anos. 

Cada família dispõe de 30 tarefas, das quais 18 são áreas individuais, 6 são para produção 

coletiva e as outras 6 tarefas são Área de Preservação Permanente - APP. 

 

Os indivíduos entrevistados compõem o grupo ativo da Associação Pequenos Produtores Olga 

Benário, os quais correspondem a cerca de 30% dos representantes familiares. São formados 

em sua maioria por mulheres, com elevada variação de naturalidade, decorrente do modelo do 

Programa, fazendo com que muitos se conhecessem no próprio assentamento. O que pode ter 

causado as dispersões e o considerável índice de vazão, se comparado a quantidade inicial de 

ocupantes. 
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4.2.2.1 Caracterização do Assentamento Olga Benário e sua inserção no PAA 

 

As terras do Olga e uma casa por família foram financiadas pelo Banco do Nordeste através do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário. Com isso, cada representante familiar deverá dispor 

um total de R$32.000,00 pelo conjunto, pagando parcelas anuais de R$2.055,00, que se 

antecipadas ficam por R$1.322,12, durante 15 anos22. A agricultura nessas áreas, é 

intensamente dependente do regime fluvial, pois só em áreas próximas ao rio é possível obter 

algum tipo de produção. Nesse caso, o maior problema deste assentamento precede o 

escoamento, concentrando-se na impossibilidade de obter renda através da produção agrícola. 

 

O processo para efetivar o acesso à terra foi marcado por percalços. Houveram 12 despejos 

causados por liminares por parte do proprietário, e esse foi um dos principais destaques da 

importância de estarem inseridos no PAA como recebedores “fizemos um cadastro na Conab e 

aí ele fornecia mensalmente cesta para nós, também se não fosse o PAA hoje nós ‘não existia’ 

esse assentamento” (SANTOS et al, 2019). Com isso, além de o PAA ter sido uma garantia de 

acesso a alimentação, o mesmo auxiliou na resistência desses assentados, como ilustrado no 

seguinte depoimento “ou resistia na terra ou saía para trabalhar, como o governo mandava essa 

ajuda, a gente tinha como permanecer aqui” (SANTOS et al, 2019). 

 

O recebimento da cesta foi contínuo no período de 2015 a 2018, mas deixaram de ser 

contemplados desde fevereiro desse ano, quando encerrou a atuação do Programa através da 

Conab no município23. Por ser considerada uma comunidade prioritária, todas as famílias do 

assentamento foram contempladas com as sextas durante esse período, como mostra o 

assentado, “ tanto receberam os titulares da terra, quanto os filhos dos assentados que já tem 

família também foram beneficiados, casas que tem dois filhos que nós cadastrou veio para todo 

mundo”. Quando perguntados se fazia falta, foram enfáticos “E como, está fazendo muita falta! 

Se pudesse voltar hoje para nós era ótimo viu?”. Os beneficiários sentem falta de todos os 

alimentos da cesta, do bolo, beiju, sequilho e principalmente o tempero, porque não precisam 

mais comprar na feira, “cheiro verde essas coisas, no mínimo a gente deixa lá R$20,00, 

                                                 

 

22 Valor e período podem variar com o tempo, a depender de acordos entre assentado e a Instituição. 
23Segundo a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Queimadas, foi firmado um termo de 

Adesão em parceria com o Governo do Estado e o MDS, onde a prefeitura passará a ser a unidade executora. 

Dados obtidos através de entrevista, 2019. 
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R$25,00, e hoje mesmo estamos cozinhando ali, mas não tem o coentro, cebolinha, mas tem o 

sal, tem a água,  vamos comer do jeito que tá” (SANTOS et al, 2019). 

 

Poucos assentados possuem uma renda fixa, os que vivem dos cultivos só conseguem produzir 

esporadicamente e nem sempre conseguem escoar tudo “meu marido trabalha nesse quarto, de 

quinze em quinze dias é que vende, dá cento e pouco, cento e cinquenta, no máximo duzentos 

reais”. Vivem basicamente de transferência de renda de programas governamentais, como o 

Programa Bolsa Família24 e o Garantia Safra25. Eles pontuaram trabalhos informais, como 

reciclagem e diárias em obras ou em casas de família. Para conseguir pagar a parcela anual do 

financiamento, muitos vendem as suas criações, quando têm. “No meu caso, eu vendo uma 

‘galinhazinha’ ali, (...)mas vezes tem um problema climático, você perde umas galinhas, não 

tem jeito, morre mesmo, e a gente vive aí” (SANTOS et al, 2019). 

 

 Apesar do desejo de receber novamente a cesta do PAA, o principal objetivo deles é se tornar 

fornecedores do Programa. Projetos em parceria com a prefeitura foram elaborados, como 

quintal medicinal, horta comunitária e cozinha comunitária, mas o principal obstáculo para a 

efetivação foi a escassez do seu insumo fundamental, a água, que para ter autorização de uso26 

necessita da outorga da água27. “Nós temos uma área ali, que se molhar da batata d'água, aipim, 

da tudo. Então quer dizer, para nossa mesa já é o básico”. Foi relatado que eles querem 

independência, ser autossuficientes “se nos dissessem, cortou o Garantia Safra, cortou o Bolsa 

Família, mas trouxe um projeto aqui e montou para as famílias trabalharem, preferimos”.  Eles 

reconhecem a dificuldade de escoamento no município, e consideram de suma importância ter 

o PAA como principal recebedor dos seus produtos, “mas não é só importante trabalhar, e no 

dia de vender não ter onde vender, por isso o PAA” (SANTOS et al, 2019). 

 

É notório a uma grande distinção entre os assentamentos, desde as formas de implantação e 

formação até condições de produção e organização política. De um lado temos um assentamento 

                                                 

 

24Os beneficiários recebem em torno de R$79,00 por mês. 
25Recebem R$850,00 divididos em cinco parcelas. 
26As atividades humanas que provocam alterações nas condições naturais das águas são consideradas "usos", 

como, por exemplo, irrigação, abastecimento, geração de energia hidroelétrica, entre outros (ANA, 2019). 
27A outorga de direito de uso tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo desses usos da 

água, bem como o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos (ANA, 2019). 
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melhor estruturado, com sistema de irrigação e garantido pelo INCRA. De outro encontram-se 

assentados endividados, lutando para conseguir produzir de maneira satisfatória em suas terras, 

bem como, posteriormente fornecer ao PAA. 
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5 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Nesta seção serão expostos impactos gerados na produção, organização e comercialização dos 

beneficiários, incluindo os limites e desafios a partir da sua inserção no PAA na modalidade de 

Compra com Doação Simultânea acessada pela Aanpaz. Serão feitas algumas ressalvas a 

respeito dos APPOB na condição de recebedores. Assim com, irão ser acrescentadas a análise, 

questões percebidas no decorrer das entrevistas, desde alterações complementares a 

transformações a nível local. Dessa forma, não serão apresentados em forma de resultados, pelo 

fato de as associações dos assentamentos não disporem do controle dessas informações de 

forma de documentada. 

 

Como a entrevista se deu em grupos, não foi possível notar variações relevantes entre as 

opiniões dos assentados de cada Associação, todas se mostraram similares. Tendo em vista, as 

opiniões oferecidas por diferentes sujeitos – assentados, secretários da prefeitura, responsáveis 

pela unidade recebedora e técnicos – são complementares, então de maneira geral, serão 

apresentadas de forma homogênea. 

 

5.1 MUDANÇAS NAS PRÁTICAS PRODUTIVAS 

 

A principal transformação na produção entre os assentados fornecedores foi a possibilidade de 

expansão da área produzida. Percebeu-se um amento da área cultivada28 em todos os anos de 

participação. Afinal com a garantia de um mercado para escoamento, eles puderam explorar 

toda a sua capacidade produtiva, que antes era reduzida para que não houvesse perda dos 

alimentos. Não foi possível notar diversificação significante29 dos produtos cultivados nos dois 

primeiros anos de participação no Programa, isso porque eles já abasteciam a sede, ou seja, a 

produção era diversificada mesmo antes da inserção no Programa. Então, quando havia um 

produto que não era produzido, eles acrescentavam a produção e posteriormente continuaram a 

produzir, “mesmo depois do programa continuamos diversificando como era solicitado na lista” 

(SILVA et al, 2019). 

                                                 

 

28 Martins e Cavalcanti (2007) Bortolatto (2009) Chmielewska et al (2010) constataram expansão da produção 

em seus estudos sobre o Programa. 
29 Rossi e Souza Filho (2012) também não notou em seu estudo no Município de São Carlos no estado de São 

Paulo. 



67 

 

 

Diante disso, não foram observadas muitas alterações no diz respeito a qualidade dos produtos 

fornecidos, isso porque essa preocupação sempre existiu. Pela dificuldade de escoar, os 

produtos devem possuir a melhor apresentação possível, realizada através do processo de 

seleção. Portanto, não foram destacadas dificuldades nas exigências estabelecidas pelo 

programa no que diz respeito a qualidade30 de hortaliças e frutas. Todavia, notou-se o estímulo 

a comercialização de outros produtos anteriormente produzidos sem certa prioridade. Como 

eles entregavam o que produziam, foram acrescentados inclusive cultivares e produtos 

beneficiados que não eram solicitados em lista, mas que era possível agregar ou beneficiar. 

 

Foi observada uma elevação da utilização de insumos, principalmente do adubo orgânico, que 

se tornou essencial para elevar a produtividade e garantir as entregas, já que anteriormente era 

esporadicamente utilizado. Além dos insumos básicos para produção, como materiais 

propagativos. 

 

5.2 MUDANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES DOS ASSENTADOS 

 

Enquanto beneficiários, foi possível destacar uma maior organização do trabalho na unidade 

familiar, porque se antes os familiares necessitavam vender a sua força de trabalho para outras 

formas de obtenção de renda, já que o trabalho na produção era reduzido devido a baixa 

quantidade cultivada. Nos anos de participação no PAA, havia a união dos indivíduos das 

unidades familiares para assegurar a quantidade necessária de alimentos, tanto para o Programa 

quanto para a sede, e é claro, ao consumo próprio. 

 

Pode ser ressaltado uma maior estruturação dos beneficiários em relação a associação, 

propiciando a maior união dos associados fornecedores, como dito em entrevista, “foi bom no 

ponto de vista desse encontro, aqui mora todo mundo perto assim, mas tem vezes que ninguém 

vê ninguém” (SILVA et al, 2019). Então nos períodos de entrega todos se reuniam para 

cooperação, onde em 2011 e 2012 completaram todas as demandas. Durante esse período 

também houve estímulo a aquisição de conhecimento junto a prefeitura e contato com redes 

                                                 

 

30 Vieira (2008) em seu trabalho sobre trabalho em Paracatu, MG também não destacou diferença na qualidade 

dos produtos após a inserção no PAA 
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bancárias para recebimento dos recursos, inclusive por assentados que anteriormente nunca 

haviam acessado. Mas todas essas ações enfraqueceram nos períodos em que não estavam 

fornecendo ao Programa de Aquisição de Alimentos. 

 

A valorização da mulher como fornecedora e recebedora do Programa foi demasiadamente 

notória. Em 2017 os beneficiários fornecedores foram todos do sexo feminino, dando-lhes um 

poder de liderança inclusive dentro da própria organização. 

 

No que diz respeito ao uso do crédito para financiamento nas atividades produtivas não houve 

menção. Em suma, os investimentos realizados durante a participação no PAA foram feitos 

com os recursos dos próprios assentados31, já que diferentemente de quando forneciam somente 

aos barraqueiros, durante o Programa, os mesmos possuíam segurança e garantia de renda32. 

Afinal, como os preços eram previamente acordados, eles estariam imunes a flutuações que 

viessem a ocorrer, como enfatiza o depoimento “o PAA garante aquele valor inicial, se o projeto 

foi para comprar R$5,00 o ‘mói’ do coentro ele pega do período que comprou no primeiro mês 

até o final, mantém o contrato” (SILVA et al, 2019). Assim como o principal motivo frisado na 

inserção e necessidade de continuidade no Programa “Se estivesse no PAA todos os anos 

tínhamos garantia de escoamento todos os anos” (SILVA et al, 2019). 

 

Tomando o como referência a APPOB, a aquisição de conhecimento com intuito de elaborar e 

implementar projetos de produção e comercialização em parceria com a vem sendo prioridade, 

com enfoque a construção de projetos que viabilizem a sua inserção como fornecedora do 

Programa. Portanto o PAA passou a ser um estímulo a evolução dessa associação.  

 

Por fim, houve a percepção de mudanças decorrentes do Programa, que não foram analisadas a 

fundo. Desde alterações positivas na qualidade de vida, no que diz respeito a tranquilidade, 

devido a garantia de escoamento e de renda, com possibilidade de planejamento no curto e 

médio prazo. Um maior reconhecimento do assentamento, que contribui com o rompimento do 

                                                 

 

31 Diferentemente, pesquisa realizada no estado de Santa Catarina aponta forte complementaridade entre o PAA e 

o PRONAF, o que pode ser explicado pela melhor estruturação característica de organizações da região Sul 

(MATTEI, 2007). 
32 Como destaca Basaldi (2004), Delgado et al (2005), Santana (2005), Martins e Cavalcanti (2007) em seus 

estudos sobre o programa, destacaram impactos positivos sobre a renda dos beneficiários fornecedores. E 

segurança na renda como destaca Mattei (2007). 
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preconceito para com o movimento. E contentamento por ser agente ativo no combate a fome 

de famílias em situação de insegurança alimentar, muitas vezes conhecidas. 

 

5.3 MUDANÇAS NAS PRÁTICAS ORIENTADAS AO MERCADO 

 

As possibilidades de mercado disponíveis para esse público são limitadas e representam um 

risco elevado de perdas aos agricultores. O município de Queimadas, em especial, que apresenta 

forte concorrência, resulta na ausência total do poder de barganha dos pequenos produtores. 

Portanto, a disponibilidade de recursos decorrentes da comercialização para Programa, assim 

como a perspectiva de escoamento proporcionada englobam as duas questões básicas 

supracitadas, a segurança e garantia da venda. O que o torna a melhor opção de comercialização. 

 

Por isso, em relação aos outros canais de comercialização, os produtores não demonstraram 

tanto interesse, inclusive pelas condições impostas pelos outros métodos de vendas disponíveis. 

Que por sua vez, se intensifica quando os mesmos estão inseridos no PAA, onde a dedicação 

se concentra em aumentar a venda para esse canal, muitos inclusive, optam exclusivamente por 

esta via de mercado “com o PAA a gente passou a fornecer só para o PAA mesmo” (SILVA et 

al, 2019). Além da garantia de escoamento do próprio programa, proporcionou maior poder de 

negociação com os atravessadores. 

 

5.4 LIMITES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

Essa seção destinou-se a identificar os desafios sinalizados pelos assentados enquanto 

beneficiários do PAA. Os quais refletem de maneira direta em sua atuação e dependência em 

relação ao programa. Os obstáculos serão evidenciados com o objetivo de auxiliar futuras 

observações em relação a atuação desta via de comercialização no município. 

 

Em tese, os beneficiários fornecedores possuem um papel ativo na decisão do que será 

fornecido ao Programa. Entretanto, a experiencia dos assentados no ano de 2017 refletem outra 

realidade. Além de haver uma dificuldade considerável em manter a entrega dos produtos 

propostos inicialmente, isto é, a lista de produtos seria inexecutável ou os produtores podem 

não ter conseguido se planejar adequadamente, principalmente se considerar as características 

de cada região e questões climáticas adversas. Foi igualmente ressaltada rigidez 
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comercialização de produtos beneficiados e de origem animal, principalmente relacionadas a 

adequação sanitária. Visto que, não existia o Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de 

origem Animal e Vegetal33 do município, impossibilitando a venda dessa categoria. Além na 

impossibilidade de cumprir a regulamentação sanitária, pelo fato de os regulamentos instituídos 

pela Anvisa não serem de fácil acesso para os pequenos produtores. 

 

Diante desse problema, no caso da Aanpaz aditivos foram requeridos, bem como foi solicitada 

a troca de produtos, ou pelo menos a redução ou aumento de determinadas quantidades. 

Entretanto são processos que têm certa morosidade de aprovação, que no decorrer ocorre uma 

suspensão generalizada nos pagamentos. Ou seja, são situações que poderiam ser resolvidas 

com mais eficiência ou até evitadas se houvesse o auxílio adequado34 para o planejamento. 

Sendo assim, a flexibilidade é necessária para evitar esse tipo de conflito, desde que tenha um 

embasamento que não venha a interferir as questões nutricionais estabelecidas. O ideal é que 

essa flexibilidade seja acordada entre os atores locais, que conhecem as especificidades ou que 

os projetos já sejam enviados com essas possibilidades de trocas específicas. 

 

Para isso, seria de suma importância que as unidades gestoras e executoras firmassem parcerias 

com órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para a preparação dos 

fornecedores, concedendo suporte em seu planejamento de produção, sobretudo em seu 

primeiro ano. Essa atitude servirá para consolidar a aprendizagem, que poderá servir para 

qualquer canal de escoamento que esses indivíduos venham se inserir. E simultaneamente, o 

contraste que venha ocorrer entre o que fora proposto e o que se pode entregar, farão parte da 

experiência dos produtores 

 

No caso dos beneficiários do Assentamento Olga Benário, que almejam se tornar fornecedores 

do Programa, foi sinalizado que a ausência de assistência técnica que auxilie na prosperidade 

das suas produções é extremamente relevante para seu ingresso. O que ressalta mais uma vez a 

                                                 

 

33 DECRETO Nº 511 de 16 de janeiro de 2019. Aprova o Regulamento da Lei nº116, de 03 de maio de 2017, que 

dispõe sobre o Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Vegetal no município 

de Queimadas, e dá outras providências.00 
34 Resende da Silva et al (2012) em seu estudo de caso no município de Viçosa, MG, também ressaltou a 

necessidade de auxílio na gestão de recursos e burocracia. 
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necessidade de ATER precedente a inserção no PAA. Seria interessante identificar as 

organizações ou beneficiários que mais necessitem desse auxílio para que eles possam ingressar 

e serem beneficiados por essa política pública de extrema relevância. 

 

Foram sinalizados atrasos nos pagamentos em todos os anos de participação. Os fornecedores 

não souberam dizer ao certo os motivos que levaram a esses retardamentos nos anos 2011 e 

2012, mas em 2017 foi decorrente das solicitações de trocas e quantidades.  Em todas as 

situações os assentados passaram cerca de quatro meses sem receber e sem possuir nenhum tipo 

de esclarecimento. Apesar de ser um problema, em especial para quem depende diretamente da 

remuneração do programa e adquiriu dívidas para produzir, chegou a ser citado o fato de que, 

por ser o valor retroativo, a possibilidade de fazer um investimento era maior do que somente 

com as parcelas. Porém, para evitar desconfianças ou perda de credibilidade da organização, é 

importante que dos motivos que acarretaram no atraso dos recebimentos, sejam sempre 

informados. 

 

Na última participação da Aanpaz no Programa, com os atrasos decorrentes de solicitações de 

alterações e alargamento de tempo das entregas, acabou aproximando os prazos de 

fornecimento e de inserção do projeto no ano de 2019. Os beneficiários não conseguiram se 

inserir porque as DAP estavam próximas ao vencimento. Por isso, foi destacado pelos 

beneficiários do assentamento a necessidade de um auxílio antecipado para resolução de 

problemas futuros, ou levados em consideração com certa flexibilidade. Assim como é o caso 

das exigências fitossanitárias, sendo necessário haver uma contribuição dentro do Programa 

para que essas questões sejam resolvidas a tempo de serem implementadas no projeto 

subsequente. 

 

Apesar de os alimentos do Aanpaz serem orgânicos, o programa não estimulou essa forma de 

produção. Para poder fornecer os produtos orgânicos com preços diferenciados ao Programa, 

essa produção precisa ser reconhecida por órgãos competentes. Os beneficiários, sentiram uma 

carência de assistência técnica para um auxiliar no reconhecimento deste tipo de produção, ou 

que fosse acordado entre o programa e os beneficiários um reconhecimento interno para que 

possam diferenciar os preços ao menos para PAA.  

 

Podendo acontecer também através de uma ponte entre o Programa e os Selos de Produção 

Orgânica. Pois assegurando a garantia de procedência, facilitaria o escoamento desses produtos 
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em outros canais específicos de vendas, como feiras orgânicas ou agroecológicas. Afinal, o 

incentivo e o fortalecimento da agricultura familiar se fazem necessários, inclusive para os 

outros meios de comercialização, minimizando a dependência de muitos produtores ao PAA, 

que se apresentou sensível a conjuntura política nos últimos anos reduzindo o alcance de 

beneficiários. 

 

Outra ressalva, foram os preços praticados na compra institucional dos seus produtos não foram 

diferenciados. Na verdade, em depoimento, os valores nos quais forneceram, em sua maioria, 

foram menores do que se comercializados na venda direta ao consumidor, como mostra esse 

depoimento “a gente escoou a produção pro PAA por um preço mais abaixo, a gente tentou por 

um preço maior, mas nunca foi aprovado, sempre o preço mais barato” (SILVA et al, 2019).  

  

Atrelado a isso, houve uma desvantagem em relação a unidade de medida praticada pelo 

programa, porque a comercialização de hortaliças como, coentro, salsa e cebolinha realizada 

através do “mói”, que significou uma perda, como apresentado em entrevista, “o PAA  pegava 

o quilo e muitas vezes tinha a diferença do quilo pro ‘mói’, a gente aqui juntou 5 ‘mói’ de 

coentro para dar um quilo, e saía a R$5,00 o quilo do coentro, e cada mói saía a R$2,00 (na 

feira)” (SILVA et al, 2019). Entretanto, apesar dessas desvantagens pontuais, para eles a 

garantia de escoamento se sobrepõe, segundo declaração “foi um bom negócio, porque não vai 

ser só mais aquele pouquinho, que se passar mais vai perder na roça porque não tem pra quem 

passar” (SILVA et al, 2019). 

 

Todas as questões aqui evidenciadas, de alguma forma foram obstáculos para os beneficiários 

fornecedores e consumidores do PAA no município de Queimadas.  Por isso, é de extrema 

relevância que análises posteriores sejam realizadas com o intuito de encontrar formas de 

minimizá-las ou até extingui-las, principalmente levando em consideração os contextos 

ressaltados e as particularidades da região. 

 

5.5 MUDANÇAS ALÉM DO UNIVERSO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Apesar de o PAA ser uma política pública restrita a determinado público é possível destacar 

mudanças positivas sobre a localidade e seu entorno. De acordo com os entrevistados, o 
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Programa impactou na geração de emprego agrícola e não agrícola. Além da contratação de 

mão de obra temporária, como técnicos, foram utilizados carregadores e pagamento de fretes. 

 

Como esses beneficiários passaram a fornecer para o mercado institucional, muitos de maneira 

exclusiva35, acarretou em um impacto positivo nos agentes das outras vias de comercialização, 

em especial nas feiras. Com a redução na oferta de alimentos aos barraqueiros, possibilitou a 

inserção mais confortável de novos produtores e aos demais um poder de barganha no momento 

da negociação, valendo também para os supermercados e às vendas porta a porta. 

 

Também foi presumido pelos sujeitos a dinamização da economia local, tanto através da 

aquisição de insumos acima da média, quanto pela elevação do consumo em geral, com a 

compra de bens de consumo duráveis e não duráveis. Além da tendência a permanência dos 

jovens no meio rural, ou a tendência a especialização na área pra aplicar nas produções locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

35 Bortolatto (2009) em seu estudo no Município de Maringá, Paraná contatou uma redução dos atravessadores 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos faz parte dos Mercados Institucionais Públicos de 

Alimentos, que nasceu como extensão da principal política para erradicação da fome, o 

Programa Fome Zero. Desde a sua instauração vem contribuindo para o fortalecimento da 

agricultura familiar e promoção da quantidade mínima necessária de alimentos para as famílias 

em situação de insegurança alimentar.  O município de Queimadas no estado da Bahia, faz parte 

do Território Cidadania do Sisal no Semiárido e possui, dentre outros, dois assentamentos dos 

quais as associações estiveram inseridas no PAA de 2011 a 2017. Esse trabalho buscou analisar 

as mudanças ocorridas nesses assentamentos enquanto beneficiários. 

 

O Programa se mostrou essencial para esses assentados, pois pôde possibilitar a minimização 

das suas principais dificuldades. No caso dos beneficiários fornecedores do Assentamento Nova 

Paz, o seu principal gargalo é o escoamento das suas produções, já que as vias de 

comercialização de produtos agrícolas do município são bastante saturadas, por abarcar 

produtores e comerciantes de diversas localidades. Apesar de localizar-se em uma cidade 

predominantemente seca, esse assentamento conta com áreas irrigadas para produção, que na 

maior parte do tempo tem que produzir em volumes muito abaixo que sua capacidade produtiva. 

Dessa forma, a possibilidade de comercialização para o PAA acarretou em diversas 

transformações em sua produção, organização e escoamento. 

 

Durante a inserção no Programa, foi percebida uma expansão da área cultivada em todos os 

anos de participação. Visto que, através do PAA a comercialização das suas produções era 

garantida, sem preocupação com perdas decorrentes de excedente. Em 2011 e 2012 foi 

destacado o aproveitamento econômico de outros produtos que não eram comercializados na 

feira municipal e que puderam ser incorporados a lista de alimentos requeridos, diversificando 

de certa forma, as suas produções. 

 

Pode-se destacar uma maior organização do trabalho familiar, a partir da necessidade de 

elevação da produção, contribuindo para a permanência dos assentados no campo, por reduzir 

a necessidade de procurar outras fontes de renda. Durante a participação houve uma elevação 

considerável da autonomia feminina e do seu poder de decisão, assim como uma maior 

interação e união entre os assentados. Estes fatores foram determinantes para o fortalecimento 
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da Aanpaz que é a via de inserção em políticas públicas, como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

 

Portanto, as principais contribuições destacadas pelos beneficiários da Aanpaz, foi a 

possibilidade de obter melhorias na renda e garantia de escoamento das suas produções 

independente de flutuações nos preços ou condições climáticas. Onde, em muitos casos o PAA 

se tornou o principal, senão o único método de comercialização desses produtores familiares 

durante todo o período de participação.  

 

Já os beneficiários recebedores do Assentamento Olga Benário, encontram-se em situação 

socioeconômica diferente do ANP, as suas terras são financiadas e sem investimentos em 

irrigação são improdutivas. O PAA assegurou quantidades mínimas de alimentação requeridas 

nutricionalmente para todos os assentados, inclusive nos momentos de luta para conquista da 

terra. Se tornando instrumento de resistência e subsistência para esse grupo. Atualmente o 

principal objetivo destacado pelos beneficiários é conseguir irrigar as suas terras, tornando-as 

cultiváveis para produzir e fornecer ao PAA. Afinal eles ainda precisam superar a barreira do 

alcance da produção, para posteriormente passarem de beneficiários recebedores para 

beneficiários fornecedores. 

 

Apesar de todas as transformações positivas supracitadas o programa demonstrou alguns limites 

e desafios caracterizados pelos beneficiários. Desde 2012, com a inserção do Programa ao Plano 

Brasil sem Miséria, que dentre outros aspectos priorizou o termo de adesão entre estados, 

municípios e consórcios públicos, acarretou em um enfraquecimento da autonomia da Conab, 

responsável pela execução federal com as organizações fornecedoras. Acredita-se que este 

marco institucional tenha impactado, mesmo que de forma indireta, na redução do volume de 

recursos destinados as associações do município, contribuindo para que os beneficiários do 

Assentamento Nova Paz só conseguissem participar em 2017, ou seja cinco anos após a última 

participação. 

 

Isso porque, o público priorizado passou a ser pequenos produtores dispersos e que possuíssem 

a DAP. Entretanto, os demais grupos prioritários como assentados da reforma agrária, 

comunidades tradicionais, quilombolas e pescadores tradicionais ficaram a margem do 
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Programa. Este fato acabou desestimulando a organização de produtores, os tornando cada vez 

mais dependentes do PAA e de políticas de transferência de renda.  

 

Diante do ocorrido, além da diminuição dos recursos, pode-se destacar as novas exigências 

incorporadas, tanto na limitação da variabilidade e rigidez nas quantidades de produtos 

fornecidos, quanto das normas fitossanitárias. Essas condições aliadas a falta de informação e 

consequentemente do planejamento, contribuíram para a impossibilidade de conclusão da 

entrega da Aanpaz em seu último ano de participação. Indicando, por sua vez, a necessidade de 

flexibilização das exigências, principalmente em locais onde as condições climáticas são 

adversas. Assim como a adoção de Assistência Técnica preliminar, para assegurar a 

participação desses produtores no Programa. 

 

Mesmo que seja uma das diretrizes do Programa o incentivo a produções orgânicas e 

agroecológicas, não foi percebido pelos beneficiários. Independentemente de suas produções 

serem orgânicas mesmo antes da inserção no Programa, eles nunca conseguiram a diferenciação 

de 30% nos preços propostos pelo PAA. Sinalizando uma necessidade de focalizar de acordo 

com o contexto em que os beneficiários estão inseridos. Assim como, a conformidade com as 

unidades de medida e preços, segundo cada região, já que os preços praticados em vendas 

diretas nas feiras acabavam sendo mais vantajosos do que a comercialização para o Programa. 

 

Desse modo, o Programa de Aquisição de Alimentos se mostrou de suma importância em três 

aspectos básicos: i) garantia de escoamento e renda para os beneficiários fornecedores; ii) 

promoção da soberania e segurança alimentar para os beneficiários recebedores e; iii) 

contribuição para permanência da família no campo. Entretanto, para além das prerrogativas 

supracitadas, o PAA não pode ser considerado, segundo esta análise, uma política estruturante. 

Já que os seus beneficiários fornecedores, quando não conseguem se inserir voltam a ter 

dificuldades em escoar as suas produções. Ou seja, mesmo com todo o estímulo a aumentar o 

volume produções, proporcionados pela garantia de renda e escoamento, são levados a reduzir 

novamente a área cultivada para não perder os seus produtos. 

 

Este aspecto leva a crer uma condição de dependência desses agricultores ao Programa, o qual 

a cada ano vêm reduzindo a sua abrangência. Durante os anos que não participaram do 

programa, todos os impactos positivos decorrentes da inserção, desde permanência no campo, 
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a expansão da área cultivada e até a segurança alimentar, foram desestruturados. Afinal, ao que 

tudo indica os problemas não foram solucionados, mas sim minimizados.  

 

Sendo assim, este trabalho limita-se apena a perspectiva dos assentados beneficiários do 

município, abrindo possibilidade para analisar os demais beneficiários e constatar se ambos 

compartilham do mesmo resultado ou são condições exclusivas desta categoria. Da mesma 

maneira, que gera a oportunidade para mensurar os impactos em outras vias de comercialização 

devido a redução do fornecimento dos beneficiários do PAA. Umas das principais críticas 

relacionadas ao Programa gira em torno da burocracia tanto para inserção, quanto para a 

manutenção da permanência dos beneficiários. 
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APÊNDICE 

 

Questionário semiestruturado - ASSENTAMENTO NOVA PAZ 

1. Informações Pessoais 

a. Nome: 

b. Idade: 

c. Núcleo Familiar (quantidade): 

d. Tempo de Assentamento: 

2. Programa de Aquisição de Alimentos (INSERÇÃO) 

a. Está inserido no Programa de Aquisição de Alimentos? Se sim. 

i.Desde quando se inseriu? 

ii.Como se deu o processo para sua inserção?  

iii.Enfrentou alguma dificuldade para participar? 

b. Esteve inserido no Programa de Aquisição de Alimentos? 

i.Qual foi o seu período de inserção? 

ii.Como se deu o seu processo de inserção? 

iii.Por que não está mais inserido? 

iv.Gostaria de voltar? 

c. Nunca participou do Programa de Aquisição de Alimentos 

i.Por que nunca se inseriu? 

3. Análise quantitativa do PAA sob a perspectiva do fornecedor 

a. O que mudou em sua produção com a inserção do PAA? 

b. O que mudou em sua renda após a inserção no PAA? 

c.  Quais as formas de escoamento? Como o PAA influenciou no escoamento da sua 

produção? 

d. Como avalia a capacidade de organização após a inserção no PAA? 

e. A sua produção ficou mais diversificada? 

f. Teve algum tipo de Assistência Técnica? 

g. O ano de 2013 teve repasses? 

4. Análise qualitativa do Programa de Aquisição de Alimentos 

a. Por que decidiu participar do PAA? 

b. Como você avalia o PAA?  

c. Destaque os pontos Positivos 



89 

 

d. Destaque os pontos Negativos 

 

 

Questionário Qualitativo 

Assentamento Olga Benário 

Beneficiários 

1) Foi beneficiário do Programa de Aquisição de Alimentos? 

2) Como avalia o Programa? 

3) Destaque os pontos positivos 

4) Destaque os pontos negativos 

5) O que você mudaria no Programa? Alguma sugestão? 

6) O quão importante foi o programa para você e para o assentamento? 

Responsável 

1) Descreva a trajetória do Assentamento 

2) Ressalte as dificuldades 

3) O que mudou no assentamento desde que se tornou beneficiário do PAA? 


