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RESUMO 

A finalidade dessa dissertação foi analisar e avaliar a implantação do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA que faz parte da Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Esse Programa destina-se à aquisição de produtos agropecuários que 
são produzidos por agricultores Familiares que se enquadrem no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. O PAA foi instituído em 2003, 
e tem como função distribuir os alimentos adquiridos junto aos agricultores a 
entidades diversas que lidam com pessoas em situação de insegurança alimentar e 
nutricional. O foco desse estudo foi o analisar o impacto do PAA na composição da 
renda das famílias beneficiarias do programa, principalmente entre aquelas famílias 
mais pobres. Outro ponto analisado foi o papel do mesmo no fortalecimento da 
agricultura Familiar, tendo em vista a forte concentração de comerciantes no 
mercado de hortifrutigranjeiros, onde estes produtos são destinados para a Central 
de Abastecimento-CEASA, localizada no município de Tianguá, ao lado do município 
de Viçosa do Ceará. Os procedimentos metodológicos utilizados nesse projeto 
tiveram como base um estudo analítico da implantação do PAA no município de 
Viçosa do Ceará, no ano de 2010. A análise contou com metodologia baseada na 
pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo de natureza quantitativa e 
qualitativa, tendo sido realizadas entrevistas com agricultores familiares e com as 
instituições que operacionalizam o programa. O PAA demonstrou ser um elemento 
fundamental na geração de renda, onde os entrevistados consideraram o programa 
ser relevante em termos locais, além de atuar na manutenção do grupo familiar. 
Além disso, o mesmo atua no fortalecimento da agricultura familiar. Como fator 
negativo do mesmo, ressalta-se a questão da sazonalidade do mesmo, ocasionado 
por problemas diversos, tais como a falta de recursos financeiros oriundos da esfera 
federal. 

Palavras-Chaves: Programa de Aquisição de Alimentos. Segurança Alimentar. 
Inclusão Social. Políticas Públicas. 
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1  INTRODUÇÃO 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, politica relacionada à 

geração de renda e também ligada problemática da insegurança alimentar e 

nutricional, surgiu com o objetivo de garantir a comercialização dos produtos da 

agricultura Familiar, através do estabelecimento de preços mínimos e garantia de 

compra dos produtos, tendo em vista esses agricultores ter um papel fundamental 

na produção de alimentos em nosso país. 

O PAA possibilita a formação de estoques e tem como premissa diminuir 

as desigualdades estruturais, fruto do desenvolvimento econômico desigual das 

regiões, além de fomentar a inserção dos agricultores familiares no processo 

produtivo.  

A agricultura familiar é uma forma de produção em que predomina a 

interação da gestão com o trabalho, cujo processo produtivo é dirigido pelos 

agricultores familiares enfatizando a diversificação e utilizando o trabalho familiar, 

eventualmente complementado pelo trabalho assalariado (BRASIL, 2005, p.1). 

Embora seja expressiva a participação da agricultura familiar na produção 

agrícola brasileira, sabe-se que historicamente fazendo um paralelo com o 

desenvolvimento do país, os elevados custos bancários e a falta de assistência 

técnica são problemas que até hoje precisam ser superados para garantir a 

sustentabilidade de projetos voltados a agricultura, principalmente nas pequenas 

propriedades. 

Durante muitos anos, as políticas públicas voltadas para as questões 

agrárias tinham grande parte dos seus recursos financeiros beneficiando os grandes 

produtores com vistas à exportação de seus produtos, com forte centralização das 

ações e verticalidade na produção agrícola. 

Como forma de reordenar o modelo de desenvolvimento rural do país, o 

Estado passa a descentralizar suas políticas públicas, é nesse período, em meados 

da década de 1980 e inicio da década de 1990, que a agricultura Familiar passou a 

ter políticas especificas. 

Durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, no período entre 
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1995 e 2002, começou a ser desenvolvido políticas públicas voltadas para a 

agricultura familiar, principalmente com a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, em 2006. Sendo este programa 

destinado a agricultores familiares, proporcionando acesso ao crédito, com o intuito 

de fortalecer e desenvolver a agricultura familiar. O PRONAF visa fortalecer o 

agricultor através de ações que possam integrá-los no agronegócio, proporcionando-

lhes maior renda e maior valor agregado ao produto. 

Sobre a agricultura familiar, devemos considerar que a mesma se 

diferencia tanto pela forma de produção, como também pelo estilo de vida dos 

produtores, sendo uma forma diferenciada de vida comunitária.  

O modelo de produção na agricultura familiar é bastante peculiar, pois a 

família é proprietária dos meios de produção e participa ativamente da administração 

e do trabalho na sua terra, mesmo que apresentem diferenciações importantes no 

tocante a aspectos como: o modo de produzir, a renda familiar, o nível de 

organização, o acesso ao crédito, à propriedade da terra e a assistência técnica e a 

capacitação. 

A agricultura familiar tem seu papel no desenvolvimento econômico de 

cidades de pequeno e médio porte. Conforme a posição de Brose (1999, 58): 

O desenvolvimento local, baseado na agricultura familiar, depende 

fundamentalmente da intervenção estatal regulando as assimetrias do 

mercado através de políticas públicas. Se deixada a própria sorte frente às 

forças de mercado, a agricultura familiar se transforma em alvo fácil de 

monopólios e intermediários que se apropriam do valor agregado da 

produção.  

Analisando a posição de Brose do risco que corre a agricultura Familiar, 

no contexto socioeconômico do país, por melhor concebidas que sejam as políticas 

diferenciadas, sua execução enfrentará sempre grandes dificuldades, por isso que 

ela depende de programas e projetos do Estado. Isso porque a presença dessa 

situação estrutural impõe obstáculos à execução das políticas diferenciadas. 

Levando-se em conta a posição de Brose, em relação à intervenção 
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estatal para regular assimetrias, poderíamos citar que o Programa Bolsa Escola1 

serviu como tal, tendo em vista sua função de prover uma complementação de 

renda para aquelas famílias que mantivessem suas crianças na escola. É sabido 

que tal programa teve como público alvo famílias de baixa renda e na sua maioria 

localizadas em áreas rurais. Tal programa seria uma forma do Estado buscar a 

retirada de obstáculos ao crescimento econômico, principalmente do meio rural. 

Durante o primeiro Governo Lula (2002-2005), o Programa Bolsa Escola 

foi ampliado, passou então a ser chamado de Bolsa Família, plataforma de 

campanha e política de governo do partido dos trabalhadores que seria 

complementada com outros projetos e programas com essa finalidade de 

complementar a renda das famílias. 

Segundo afirma Carvalho (2006:11): 

A centralidade na família destacada, no Programa Bolsa Família, aponta 

para o entendimento de que esta deve receber, por parte do Estado via 

políticas públicas, as atenções necessárias, para processar proteção a seus 

membros. Contudo, a fragilidade do sistema de proteção social brasileiro 

marcado fortemente pelo seu caráter residual e emergencial impõe limites 

ao atendimento das necessidades das famílias pobres, aliada aos limites de 

se enfrentar uma questão de natureza estrutural como a pobreza que 

pressupõe investimento em políticas de geração de emprego e renda, 

segurança alimentar, reforma agrária, dentre outras. 

O Programa tem entre as suas propostas de inovações a proteção à 

família inteira, ao invés do indivíduo: 

Visa dar proteção integral a todo o grupo Familiar, e não apenas a alguns 

de seus membros. Adianta muito pouco dar apoio a um membro da família 

sem levar em consideração os demais. Assim, o Programa Bolsa Família 

considera todo o grupo Familiar e, junto com os recursos financeiros para a 

complementação da renda, vai estimular as famílias beneficiadas a 

frequentar e utilizar os serviços da rede pública de saúde, de educação e da 

assistência social, oferecendo apoio e oportunidades a todos os seus 

membros (BRASIL, 2004, p. 4). 

O Programa Bolsa Família é um programa estratégico no enfrentamento 

da pobreza no Brasil, e como um programa de complementação de renda é apenas 

uma das ações implementadas de forma descentralizada nos estados e municípios 

brasileiros. Programa esse, que está articulado a outras políticas públicas, visando 

                                                            
1 Bolsa Escola, programa iniciado em 1994 no município de Campinas-SP, neste período governado 
por um prefeito do PSDB e que foi universalizado em 2001, pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 
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minimizar a situação de precarização e vulnerabilidade social, intensificada pela forte 

concentração de renda no país, expressa no cotidiano das famílias. 

Reconhecendo a necessidade de intervenção do Estado, principalmente 

numa área extremamente carente, tendo em vista o problema da escassez de 

comida atinge um grande contingente populacional do Brasil, começaram os 

esforços para estabelecer uma política que pudesse abarcar esse contingente 

populacional que se encontrava à margem das políticas públicas, conforme cita o 

próprio documento do projeto Fome Zero: 

Este projeto visa suprir uma lacuna importante na agenda política brasileira: 

a falta de uma política de segurança alimentar e nutricional que consiga 

coordenar e integrar as diversas ações nos estados, municípios e sociedade 

civil. O Direito à Alimentação, que está inserido no pacto internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, deve ser garantido pelo Estado. O 

reconhecimento desse direito implica não apenas o acesso, mas a 

qualidade e confiabilidade dos alimentos consumidos pela população. 

(INSTITUTO CIDADANIA, 2001) 

A partir desse momento as discussões a respeito da segurança alimentar 

e nutricional ganham corpo, conforme fica explicito a seguir: 

O problema alimentar de um país vai além da superação da pobreza e da 

fome. O fundamental é garantir a segurança alimentar. O combate à fome 

deve ser inserido nesta estratégia maior, pois é a face mais visível da 

insegurança alimentar, e não queremos conviver com ela, como temos feito 

há séculos. O eixo principal da proposta do Projeto Fome Zero é associar o 

objetivo da segurança alimentar a estratégias permanentes de 

desenvolvimento econômico e social com crescente equidade e inclusão 

social. (INSTITUTO CIDADANIA, 2001) 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, que faz parte da política 

de segurança alimentar e nutricional, regulamentada pela Lei nº 11.346, de 15 de 

setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 

adequada e consolidar o princípio da soberania alimentar que reconhece o direito do 

povo em determinar livremente o que vai produzir e consumir de alimentos. 

Na percepção de Castro (1987) é preciso articular produção com 

distribuição: 

Na verdade é que não basta produzir alimentos lançando mão de todas as 

técnicas disponíveis, é preciso que esses alimentos possam ser adquiridos 

e consumidos pelos grupos humanos que deles necessitam isso porque, se 
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não se proceder à adequada distribuição e expansão dos correspondentes 

níveis de consumo, logo se formarão excedentes agrícolas, criando-se o 

grave problema da superprodução ao lado do subconsumo (CASTRO, 

1987, p. 495). 

A questão alimentar é, portanto, mais que subprodutos de problemas 

agrícolas e como diz Maluf (1997, p. 39) “não se limita às preocupações com a fome 

e a pobreza e sim aparece na demanda por um acesso adequado aos alimentos”. 

Ela se traduz na noção de segurança alimentar: 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 

(LOSAN, Art. 3º) 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA destina-se à aquisição de 

produtos agropecuários que são produzidos por agricultores familiares que se 

enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF. Esses agricultores têm o beneficio da dispensa de licitação para essa 

venda, desde que os preços não sejam superiores aos praticados nos mercados 

locais/regionais. O referido programa tem como função e caráter estratégico (MDS, 

2012): 

 Simplificar e agilizar o escoamento da produção; 

 Promover e ampliar a inserção socioeconômica dos agricultores 

Familiares e assentados da reforma agrária; 

 Disponibilizar alimentos adequados à nutrição das populações em 

situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar; 

 Habilitar os agricultores Familiares para controlar a comercialização 

de seus produtos, o que resulta no aumento real de suas rendas e 

no abandono de uma relação de desvantagem com as redes de 

atravessadores. 

Conforme dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística – IBGE (2009): 

No Censo Agropecuário de 2006 foram identificados 4.367.902 

estabelecimentos de agricultura Familiar. Eles representavam 84,4% do 

total, mas ocupavam apenas 24,3% (ou 80,25 milhões de hectares) da área 

dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Já os estabelecimentos 

não Familiares representavam 15,6% do total e ocupavam 75,7% da sua 

área. Dos 80,25 milhões de hectares da agricultura familiar, 45% eram 

destinados a pastagens, 28% a florestas e 22% a lavouras. Ainda assim, a 

agricultura familiar mostrou seu peso na cesta básica do brasileiro, pois era 

responsável por 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção 

de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e, na 

pecuária, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves e 30% dos 

bovinos. 

O Programa de Aquisição de Alimentos tem no seu bojo a preocupação 

em colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo 

tempo, fortalecer a agricultura familiar.  

Para tanto, o PAA utiliza mecanismos de comercialização que favorecem 

a aquisição direta de produtos de agricultores familiares, estimulando os processos 

de agregação de valor à produção. O PAA acaba atuando no fortalecimento as 

famílias, proporcionando as mesmas condições mínimas de subsistência. 

O estudo em questão, objeto desta dissertação tinha como meta 

identificar os meios pelos quais se deu a implantação do PAA no município de 

Viçosa do Ceará, no ano de 2010, buscando interagir com os agricultores e com a 

equipe da Prefeitura que conduziu essa implantação. 

Esta dissertação contou com metodologia baseada na pesquisa 

bibliográfica, documental e pesquisa de campo de natureza quantitativa e qualitativa, 

tendo sido realizadas entrevistas com 54 agricultores familiares e com as instituições 

que operacionalizam o programa e que receberam as doações para apreender o 

detalhe do programa, prover renda e segurança alimentar para todos. 

No levantamento bibliográfico, os procedimentos foram a leitura de 

autores especializados no assunto, artigos científicos, textos, documentários, artigos 

de jornais, documentos oficiais, projetos e relatórios do município. Na pesquisa em 

campo foram utilizadas técnicas qualitativas para o levantamento de dados, tais 

como observações e entrevista semiestruturada com 54 agricultores. 

Na busca de encontrar respostas para todos os questionamentos 
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apresentados, os quais são subsídios necessários para a compreensão da realidade 

apresentada, esta dissertação estrutura-se em seis partes.  

A primeira parte busca promover uma discussão teórico-conceitual acerca 

da questão agrária brasileira bem como uma reflexão sobre seu patamar politico e 

histórico. 

A segunda parte aborda elementos macro e meso-econômicos envolvidos 

nas politicas de segurança alimentar e o papel específico das politicas agrícolas e de 

desenvolvimento rural. Conceitua-se a segurança alimentar desde as suas origens e 

evolução no cenário brasileiro e as politicas agrícolas trazendo no seu bojo os 

programas e componentes sócio-políticos da segurança alimentar e nutricional como 

também sua oferta de alimentos.  

A terceira parte trata das politicas públicas e programas sociais com 

enfoque na politica agrícola de reforma agrária, a agricultura familiar e o processo de 

mercantilização, onde se pretende demonstrar como ocorre a mercantilização da 

produção e o autoconsumo nas famílias, como componente vital à reprodução social 

dos agricultores familiares entendida como um processo social que não afeta 

apenas as esferas econômica e produtiva da agricultura, mas também a cultura, o 

saber fazer, os aspectos sociais das famílias. 

Na quarta parte abordam-se as politicas públicas e o poder de ação do 

Estado com foco na agricultura e na avaliação das politicas públicas brasileiras, 

estas desenhadas sob a influência de um modelo de Estado que esteve subordinado 

e a serviço de um contexto econômico que favorecia a classe dominante.  

Na quinta parte apresenta-se o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e a segurança alimentar e nutricional. Para situá-lo no contexto do estudo 

procuraram-se os antecedentes e a origem da proposta do PAA como parte do 

Programa Fome Zero um programa cujas ações são destinadas para o 

fortalecimento da agricultura familiar e a segurança alimentar e nutricional dos 

agricultores da zona rural. 

Na sexta parte dedica-se a apreensão e ao aprofundamento da realidade 

vivida pelos atores sociais envolvidos no processo de implantação do PAA, na 

modalidade Compra Direta, no município de Viçosa do Ceará.  Desta forma, busca-
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se abordar o perfil do município, tais como os aspectos demográficos, geográficos e 

socioeconômicos.  

O estudo mostra as localidades (municípios e distritos), número de 

agricultores e compra direta considerando a quantidade do produto comercializado, 

pesos e valor comercializado, em seguida apresentam-se os resultados e a análise 

da pesquisa de campo. 
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2  A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA 

2.1 Breve histórico 

A questão agrária brasileira é um tema que tem despertado interesse da 

ciência econômica e estudada principalmente sob o ponto de vista macroeconômico, 

referindo-se, sobretudo a questões econômicas e sociais e envolvendo a área rural e 

a urbana. No entanto, desde a inserção da agricultura no processo de 

industrialização surgiram várias discussões, quase todas enfatizando uma 

disfuncionalidade entre o meio urbano e o rural.  

Esta discussão que se intensifica a partir dos anos 50 envolveu 

estudiosos de várias áreas; são autores considerados clássicos da questão agrária 

no Brasil e que tratam deste assunto de forma mais organizada ao longo do século 

XX. 

Muitas vezes é relacionada à questão agrícola e a sua representação no 

mercado produtivo, oferta, demanda e preços dos produtos agrícolas representando 

uma visão microeconômica de análise. Em outros momentos tendo um caráter mais 

fundiário, estudando as formas de propriedade e distribuição de terra, a reforma 

agrária e sua funcionalidade, o que levou durante muito tempo evitar o uso da 

expressão agrária, principalmente durante o período do regime militar no Brasil. 

A sociedade brasileira atual tem uma visão restrita do que seja setor 

agrário, o pouco de conhecimento se dá através da mídia televisiva, que enfoca a 

marcha dos sem terra ou queimadas na Amazônia. Este cenário reporta os anos 

1990 que tem características de cidades urbanas referente aos valores, os 

referenciais e as expectativas. Tudo remete a cidade e a industrialização, o asfalto, 

programas de TV ou passeios aos shoppings, novas tecnologias como se trabalhar e 

fazer compras sem sair de casa através da tecnologia da computação.  

A questão agrária no Brasil foi estudada nos anos de 1960 tendo como 

um de seus principais eixos de análise a concentração da propriedade da terra. Essa 

concentração era e, diga-se de passagem, continua sendo, a principal característica 

da realidade agrária brasileira.  

Nesse sentido, compreender essa característica era fundamental para 
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pensar na possibilidade de transformação da estrutura do campo. Antes de 1930, o 

foco de análise era a estrutura econômica brasileira caracterizada pela dependência 

de suas exportações agrícolas, os complexos rurais e pela vulnerabilidade mediante 

as crises do mercado internacional, denominado por Maria Conceição Tavares 

(1975) de um modelo de desenvolvimento voltado para fora. 

A crise de 1929 serviu para agravar as dificuldades já presentes na área 

econômica. O governo desenvolvera amplo programa de defesa do preço do café. 

Como consequência, grandes safras foram produzidas nos últimos anos da década 

20. A superprodução coincidiu com a crise e com a grande depressão que a seguiu. 

Os preços do café despencaram. Num esforço desesperado para conter a sua 

queda, o governo comprou os grandes excedentes e promoveu sua destruição. Não 

conseguiu, evitar a queda na capacidade de importar e nas receitas derivadas em 

grande parte dos impostos sobre o comércio exterior (CARVALHO, 2007). 

No que diz respeito a gradual transferência do eixo de acumulação de 

capital do setor primário exportador para o setor industrial, teve significativa 

influência a crise que se abateu sobre a economia brasileira em decorrência do 

crack na Bolsa de valores de Nova York em 1929. Das restrições impostas à 

importação de produtos primários pelos países de economia industrial como 

tentativa de cortar gastos para superar a crise, representaram um rude golpe para a 

economia cafeeira, principal produto brasileiro de exportação. 

O processo de industrialização iniciado na década de 1930 ficou 

conhecido como substituição de importações e marcou a vida econômica do país 

pelo menos até a década de 1960, sendo sua principal característica a produção no 

país de produtos industriais anteriormente importados. 

A análise muda de foco, a partir de 1930 com a mudança na forma 

assumida pela economia frente às crises do mercado internacional, ocasionando o 

que Celso Furtado (2007) chamou de deslocamento do centro dinâmico da 

economia brasileira. Este deslocamento ou ruptura do modelo econômico que ganha 

força a partir da década de 1930, e que tem um impulso a partir da década de 50, 

com o Plano de Metas no governo Juscelino Kubitschek, se estende para os 

períodos subsequentes e compõe um forte avanço do setor industrial no Brasil, 

caracterizado pelo Programa de Substituição de Importações, resultando num 
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aumento da participação do Estado, fundamentando e aguçando a discussão agrária 

no país. 

Neste período, a agricultura brasileira teve como principal papel abastecer 

os centros urbanos e gerar divisas para financiar as importações necessárias à 

Industrialização por substituição de importações. Entre as principais características 

do ciclo expansivo impulsionado pelo Plano de Metas, de acordo com Furtado 

(2007), encontra-se um setor agrícola relativamente marginalizado em relação ao 

processo de desenvolvimento urbano-industrial proposto pelo plano. 

É neste mesmo período que a questão agrária com um caráter mais 

fundiário ganha força, manifestado principalmente pela luta ao aceso a terra a partir 

de 1955, com a fundação das ligas camponesas, inicialmente no Nordeste e em 

seguida em todo o país.  

O cenário dos anos 60 mostrava um Brasil pouco mais que uma grande 

fazenda, na qual coronéis e fazendeiros ditavam normas, comandavam a produção 

e o processo de industrialização, procurando assentar raízes na sociedade que 

transitava rumo à urbanização (GONÇALVES NETO, 1997). 

Quanto à economia, essencialmente dependente do destino do café, 

exibia a força da agroindústria na realidade nacional. Diversos autores concordam 

que ao se analisar a economia na década de 60, reconhecem o esgotamento do 

chamado modelo de substituição de importações, ponto central de todo o processo 

industrializante brasileiro desde a década de 30. A estrutura agrária brasileira se 

baseia predominantemente na grande propriedade da terra. O monopólio da 

propriedade da terra pelos latifundiários serve de base às formas pré-capitalistas de 

exploração. (CARVALHO, 2007). 

O monopólio da terra e as relações de produção pré-capitalistas não 

somente obstaculizam o desenvolvimento da agricultura como constituem sério 

entrave ao processo de industrialização, restringindo consideravelmente a expansão 

do mercado interno, trazendo à tona o problema da questão agrária. 

Segundo Caio Prado Jr. (2000, p.20) a questão agrária emergia como um 

dos problemas centrais a serem enfrentados a fim de superar os traços de nossa 

formação colonial, que permanecia viva e a debilidade das forças produtivas e na 
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precariedade das relações de trabalho, características essas que saltavam aos olhos 

ao se observar a realidade rural do país, nas décadas de 50 e 60, quando a maior 

parte de seus escritos sobre esse tema são elaborados. 

Caio Prado (2000) ao falar sobre o século XIX, sintetiza o resultado de 

três séculos de colonização, onde novos desafios como a formação de um mercado 

interno, a organização do trabalho livre, e a produção voltada para os interesses 

internos. Para tanto, superar esses desafios exigia, necessariamente, pôr fim às 

características constitutivas de nossa formação colonial. 

A economista Maria da Conceição Tavares (1983, p.35) nos seus estudos 

apresentado ao periódico “Ensaios da Economia Brasileira”, chama a atenção para 

dois aspectos da substituição de importações: O primeiro de caráter “parcial” das 

transformações do sistema econômico, tendo em vista que apenas o setor industrial 

é sacudido pela mudança, permanecendo o agro brasileiro calcado nas mesmas 

formas de exploração da produção; o segundo o âmbito “fechado” deste mesmo 

processo, entendendo-se aí a repercussão apenas local da industrialização em 

curso, uma vez que não interfere na divisão internacional do trabalho, 

circunscrevendo-se ao mercado interno.  

A industrialização brasileira, nesta fase, está voltada especificamente 

para responder às necessidades domésticas. Nas palavras da autora: 

O processo de substituição das importações pode ser entendido como um 

processo de desenvolvimento “parcial” e “fechado” que, respondendo às 

restrições do comércio exterior, procurou repetir aceleradamente, em 

condições históricas distintas, a experiência de industrialização dos países 

desenvolvidos. (TAVARES, 1983) 

Para complementar o pensamento da autora, não esquecer na época, as 

repercussões da crise econômica mundial dos anos 30 sobre a economia brasileira, 

secularmente voltada para a produção de produtos primários de exportação, que 

foram violentas e atingiram a nossa capacidade de importar. Nessas condições de 

escassez de divisas, era preciso mudar o curso do intercâmbio internacional, 

freando a um nível absolutamente essencial as importações. 

Ainda citando Conceição Tavares (1983, p.68) é nesse clima que começa 

a se desenvolver a industrialização substitutiva. Sua evolução é apresentada pela 

autora em três fases: a) período que se segue à grande depressão (substituição, 
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sobretudo, de uma série de bens de consumo leves); b) período da Segunda Guerra 

Mundial (Volta Redonda, siderurgia); c) período do pós-guerra, subdividido em 

subfases: 1945-1947, de alívio do setor externo, pelo saldo que o Brasil acumulara 

nos anos de guerra; 1948-1954, de volta ao regime de controle cambial e 

substituição de bens de consumo duráveis; 1955-1956, de transição; 1956-1961, de 

aumento de participação do governo e do capital estrangeiro para financiamento dos 

investimentos. É nessa terceira fase que se manifesta a crise do modelo. Ao lado do 

elevado custo social pago pela sociedade brasileira, com o correr do tempo. 

Este é o impasse econômico que vive o Brasil nos anos 60: definição e 

engajamento em um novo modelo de desenvolvimento econômico. Duas propostas 

ocupam o cenário da discussão: a de desenvolvimento nacional autônomo e a de 

desenvolvimento associado (TAVARES, 1983, p.33). 

Comunga com essa afirmação Carlos Lessa (1985, p.66) citado por 

Gonçalves Neto (1997, p.27), quando afirma que as razões para a ampliação da 

presença estatal na economia em países subdesenvolvidos são várias: o volume de 

capital necessário para o desenvolvimento de plantas industriais modernas, nem 

sempre disponível em mãos particulares; quando da existência, a dificuldade de 

eliminar a “inércia empresarial” para o investimento em determinados setores 

industriais; o problema da pressão social por serviços públicos e infraestrutura 

social, que acompanha o processo de urbanização, e que são transformados em 

responsabilidade estatal etc. De qualquer forma torna-se crescente a marca do 

Estado na Economia. 

O debate da questão agrária na década de 60 foi marcado por ampla 

discussão e participação politica em torno das perspectivas do desenvolvimento do 

país, enfatizando-se, sobretudo a continuidade do processo de industrialização, em 

razão do esgotamento do modelo de substituição de importações. Para a definição 

dos novos caminhos da indústria – independente da alternativa adotada, nacionalista 

ou aberta ao capital externo. Colocava-se a necessidade de profundas alterações no 

meio rural, sem o que não poderia ser aprofundada a industrialização da sociedade 

brasileira. 

Trabalhava-se com o debate que a estrutura agrária brasileira, centrada 

no latifúndio, não permitia à agricultura responder à demanda urbano/industrial: com 
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a produção calcada no monopólio da propriedade da terra, em mãos dos 

latifundiários, e nas relações de produção antiquadas vigentes, não se conseguiam 

ganhos de produtividade que respondessem às necessidades da indústria em 

expansão. Não respondendo à altura, a agricultura se colocava como um entrave no 

processo de desenvolvimento econômico (GONÇALVES NETO, 1997). 

Na década de 70, aprimora-se a discussão em torno da proposta da 

modernização da agricultura brasileira principalmente na zona rural impulsionada por 

uma politica de créditos facilitados, pelo desenvolvimento urbano-industrial que se 

convencionou chamar na literatura de “milagre brasileiro”, a agricultura brasileira não 

apenas respondeu às demandas da economia como foi profundamente alterada em 

sua base produtiva. O país desenvolvera um parque industrial, urbanizara-se, a 

agricultura contribuiu para essa nova situação. O maciço crescimento do uso da 

tecnologia mecânica, de defensivos e adubos, a presença da assistência técnica, o 

monumental êxodo rural, etc., permitem dizer que o Brasil mudou, e o campo 

também. 

Na percepção de Gonçalves Neto (1997, p.79), vale ressaltar sua posição 

na medida em que afirma:  

[...] que o contato direto com a realidade cambiante exerceu salutar 

influência científica sobre todos os envolvidos com estudos sobre o meio 

rural – por um lado, reformulações, críticas e descoberta de novas 

possibilidades da modernização e, por outro lado, a abertura de uma nova 

frente de análise do agro brasileiro. Se na década anterior o pensamento 

conservador se manteve mais próximo a realidade e conseguiu conclusões 

com certa propriedade, a maior contribuição dos anos 70, virá do 

pensamento da esquerda, concretizada pelos propugnadores da 

modernização, virá do pensamento de esquerda, concretizada num novo 

estudo do agro brasileiro da ótica do capital. 

 Um dos autores de peso nesse período em foco foi Ruy Miller Paiva, 

(1979, p.32) que escreveu sobre a modernização do setor rural. Para o autor a teoria 

da modernização agrícola apoia-se basicamente na criação e difusão da nova 

tecnologia, ou seja: 

[...] na criação de novos conhecimentos e de novos insumos que trazem 

aumentos de produtividade dos fatores empregados nas atividades 

agrícolas, assim como a geração adicional de renda. De outro lado ele fala 

sobre a estratégia do desenvolvimento agrícola que seria através de 

pesquisas que criem esses conhecimentos e esses insumos e na difusão 

dos mesmos pela maioria dos agricultores. 
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Um dos pontos fortes da teoria de Paiva (1979, p. 32), é o resultado de 

sua análise e dos seus estudos quando ele leva em conta o aspecto da fertilidade e 

declividade dos solos, como de clima, e que essas deficiências nem sempre podem 

ser corrigidas pela pesquisa e pela experimentação agrícolas. Outro ponto 

fundamental de seus estudos é em relação ao mercado com o mecanismo do 

autocontrole que coloca o campo na dependência do desenvolvimento do setor não 

agrário ou da expansão do mercado externo que existe um limite máximo de 

modernização. 

Percebe-se em Paiva (1979), quanto à determinação de diretrizes 

auxiliares na condução da politica agrícola, ele estabelece diversas conclusões a 

partir das observações sobre a teoria da modernização, da identificação do 

mecanismo de Autocontrole e da detecção do processo concreto de transformação 

da agricultura, particularmente a brasileira. A ideia mestra que motivará essas 

diretrizes e que embasa a proposta de Paiva (1979), e que segundo Gonçalves Neto 

(1997) poderia ser assim resumida.  

A difusão de técnicas modernas depende não apenas dos elementos 

lembrados pela teoria, como nível de conhecimento, recursos, preços, etc., mas 

também do desenvolvimento do setor não agrícola. Isso porque existe um 

mecanismo de autocontrole que impede que a difusão se expanda além de certo 

limite, ou grau máximo de modernização, atuando de forma a deprimir os preços dos 

fatores tradicionais de produção (terra e mão-de-obra), aliado à queda natural dos 

preços em virtude do aumento da produção. 

O que existe de verdade nisso, é que forçar a modernização por meio de 

subsídios aos preços dos fatores modernos, gera apenas a criação de uma situação 

artificial e, como consequência, maiores prejuízos para os agricultores tradicionais, 

sem evitar a ação do mecanismo de autocontrole que possivelmente ocorrerá em 

um nível mais crítico. 

Analisando a posição de Paiva (1979), têm-se duas linhas de 

pensamento: a primeira seria preciso melhorar os serviços de assistência técnica e 

de pesquisa, para conseguir o aperfeiçoamento de espécies, aumento de 

produtividade, redução de custos e queda dos preços dos produtos de origem rural.  
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A segunda linha diz respeito à restrição do uso de certas tecnologias 

modernas que demandam investimento de capital fixo, mediante restrições fiscais e 

creditícias. O que o autor chama de tipo A (tratores, máquinas etc.). O incentivo 

deveria ser dirigido para as técnicas do tipo B com gastos centrados em capital de 

custeio (fertilizantes, defensivos, etc,) que são alternativas, não dependentes de 

tração mecânica, etc. Essas medidas se baseiam no pressuposto que boa parte dos 

agricultores, em virtude da ação do mecanismo de autocontrole, não pode se 

modernizar, continuando a utilizar tecnologia e métodos tradicionais de exploração 

da terra, que bem caracteriza a realidade dos municípios cearenses.  

Como os produtores de mercado interno, em razão da pouca utilização do 

progresso técnico e de controle de preços, não conseguem competir em pé de 

igualdade, a consequência é a diminuição na oferta de alimentos. 

Como conclusão da questão agrária brasileira, percebe-se que dois são 

os pontos comuns a todos os autores: a preocupação com o mercado externo e a 

formulação de medidas de politica econômica. As exportações aparecem como 

estímulo capaz de promover a agricultura a níveis mais elevados de modernização, 

uma vez que a extensão do mercado e os preços acabam por diminuir os riscos da 

atividade rural e induzindo à utilização de fatores modernos de produção. 

De forma mais ampla, incluindo todas estas abordagens, a problemática 

agrária ganha ênfase a partir da década de 1980, estudando as consequências da 

industrialização e modernização da agricultura brasileira que influenciam no 

processo de transformação capitalista no campo. A questão agrária está ligada às 

transformações que ocorrem nas formas de organização do trabalho e de produção, 

do nível de renda, emprego e produtividade dos trabalhadores rurais.  

Enfatiza-se, portanto, além da recuperação crítica às teorias da 

modernização e do aprofundamento acerca da atuação do setor rural, aclarando 

seus limites, possibilidades, avanços e retrocessos, o pensamento conservador 

produziu também uma análise da agricultura brasileira: a divisão do setor em dois 

grupos de culturas. De um lado, o setor de produtos domésticos (de mercado 

interno) e de outro, o setor de produtos exportáveis (posteriormente a substituição 

de importações de petróleo, com a produção de álcool), separados por um crescente 

hiato tecnológico. 
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O que foi exposto sobre a questão agrária e politicas agrícolas ficou claro 

que após o golpe militar de 1964, o governo desenvolveu uma politica específica 

para o setor agrário, mesmo que as decisões que afetavam o setor agrário estavam 

atreladas á politica econômica global que visava a posição de dominância e era o 

centro das preocupações dos planos governamentais.  
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3  SEGURANÇA ALIMENTAR E POLITICAS AGRÍCOLAS 

A temática da Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, constitui-se um 

objeto de determinação complexa, por não se tratar de um fenômeno de ordem 

específica e pontual, mas que se produz no âmbito de uma ordem estrutural e 

totalizadora. Significa garantir a todos, condições de acesso a alimentos básicos de 

qualidade em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o 

acesso a outras necessidades básicas, com base em práticas alimentares 

saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna num contexto de 

desenvolvimento integral da pessoa humana (BRASIL, 1996). 

O comércio internacional cumpre, sem dúvida, um papel central para a 

segurança alimentar do conjunto dos países e no equacionamento da questão 

alimentar em cada um deles. Basta-nos supor que grandes países (pela dimensão 

populacional e territorial) têm de apresentar um elevado grau de autossuficiência 

produtiva nos produtos de consumo generalizado e que expressam hábitos 

alimentares próprios. 

Cabe, contudo, estabelecer ressalvas importantes à atual propensão de 

lhe atribuir à condição de fonte privilegiada de segurança alimentar. Essa atribuição 

baseia-se em dois argumentos principais sustentados por Leite (2009):  

O primeiro deles destaca a renda derivada das exportações, renda essa que 

habilitaria os países (exitosos na geração de divisas) e as famílias 

(beneficiadas pela atividade exportadora) a adquirirem os bens que 

necessitam nos mercados doméstico e internacional, os alimentos entre 

eles. O segundo pelo lado das importações refere-se à disponibilidade de 

alimentos no mercado internacional brasileiro abastecido por uma produção 

mundial crescente e com preços declinantes quase sempre inferiores aos 

preços requeridos para a produção doméstica desses bens (p.151). 

No caso do Brasil é exequível produzir internamente boa parte de uma 

cesta básica que atenda cerca de 80-90% das necessidades nutricionais da 

população como os produtos: feijão, arroz, leite, pão, carne bovina, óleo, açúcar, 

ovos, carne de frango, farinha de mandioca, verduras e legumes, com a única 

exceção do trigo, sem comprometer eventuais metas de exportação.  

Como em outros países do Terceiro Mundo, no Brasil o discurso oficial e 

parte da opinião especializada têm realçado as promessas do livre-comércio em 
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contraposição à prática “condenável” do protecionismo. 

Aqueles um pouco mais realistas a substituem a noção de comércio livre 

(free trade) pela de comércio justo (fair trade). Instrumentos de politicas públicas são 

analisados quase que exclusivamente à luz dos seus efeitos “distorsivos” no 

comércio. Nessa lógica a liberdade de comerciar sobrepõe-se a qualquer outra 

consideração. Esse enunciado nos remete a uma controvérsia: como se o 

enfrentamento das desigualdades que nos caracterizam não implicasse em 

“promoção ou proteção” dos setores sociais e agentes econômicos definidos como 

beneficiários prioritários da ação pública.  

A segurança alimentar é de natureza macro e dos fatores que se 

manifestam nesse plano, apesar de um número significante de analistas 

sustentarem que a segurança alimentar é mais adequadamente tratada no plano 

micro (domiciliar e local), pois é nele que se encontram os problemas mais 

relevantes e os instrumentos apropriados para enfrenta-los (MALUF, 2008). Este 

último enfoque costuma estar associado a concepções que limitam a segurança 

alimentar à condição de “problema social” objeto de programas com caráter 

compensatório focalizados nos domicílios.  

No plano macro, a compreensão da segurança alimentar estabelece uma 

relação primeira e direta com a equidade social, em substituição à ênfase na 

produção dos alimentos que prevaleceu até os anos 70. Uma maior equidade social 

é tida como pré-condição para o acesso adequado aos alimentos, sendo a equidade 

comumente medida em termos do nível de renda apesar de englobar fatores que 

não são devidamente expressos por esse indicador. 

Parte-se do pressuposto de que há uma questão alimentar no 

desenvolvimento econômico como expressão do direito humano à alimentação e do 

papel do sistema alimentar na conformação e desempenho das atividades 

econômicas dos países, ambos os fatores fazendo com que o tema alimentar esteja 

sempre no centro das preocupações das politicas públicas (MALUF, 1998). 

A questão alimentar é, portanto, mais do que um subproduto de 

problemas agrícolas e não se limita às preocupações com a fome e a pobreza. 

Leite (2009) ao falar sobre o direito básico da questão alimentar, diz que: 
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A dimensão de direito básico da questão alimentar aparece na demanda por 

um acesso adequado aos alimentos. Sua tradução politica se expressa na 

noção de segurança alimentar, com o sentido de que sejam implementadas 

ações e politicas públicas que assegurem a todos àquele acesso. (LEITE, 

p.148). 

Partindo dessa discussão do direito humano à alimentação surge outra 

questão de caráter mais amplo: qual o modelo de desenvolvimento socioeconômico 

que contextualiza a produção e a distribuição de alimentos em um determinado 

espaço social? 

O objetivo da segurança alimentar supõe desde logo recuperar a 

capacidade do estado nacional em traçar perspectivas e formular politicas de médio 

e longo prazo, isto é, sua capacidade de planejar. A pouca efetividade das 

concepções convencionais próprias da “ortodoxia latino-americana de planejamento 

econômico” (Mattos, 1987) e a crise das economias centralmente planificadas não 

caracterizam uma crise do planejamento, mas de uma concepção de planejamento. 

Sabe-se que é possível utilizar métodos e instrumentos adequados à 

implementação de um planejamento seletivo e estratégico, isto é, um planejamento 

agroalimentar orientado pelos objetivos da segurança alimentar e da 

sustentabilidade. Parte substancial das atividades que compõe, o sistema 

agroalimentar tende a estar na órbita de atuação dos ministérios da Agricultura e do 

Desenvolvimento Agrário (e das correspondentes secretarias estaduais e 

municipais). 

Quanto mais for equitativo o padrão de desenvolvimento a adoção de 

programas dentre os quais se ressaltam aqueles voltados ao sistema agroalimentar 

e ao desenvolvimento rural (MALUF, 1995).  

Há uma forte pressão no sentido do desmonte das politicas domésticas 

de apoio quase sempre voltadas aos segmentos sociais e setores produtivos mais 

sensíveis à questão da segurança alimentar, a saber, politicas que criam 

oportunidades de trabalho e de renda no campo e nas cidades e que estimulam a 

ampliação do acesso e da disponibilidade de alimentos de qualidade produzidos em 

bases equitativas e sustentáveis. 

A recuperação da regulação pública das atividades econômicas em geral, 

e das condições agroalimentares em particular, não significa reestabelecer o mesmo 
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padrão de intervenção governamental que vigorou no Brasil até o passado recente, 

que não corrigia as distorções econômicas e sociais inerentes ao processo 

econômico e não privilegiava a adoção de instrumentos diferenciados para os 

diferentes seguimentos sociais. A liberação comercial e a desregulamentação 

econômica vêm revelando sua insuficiência como diretrizes de politica. 

Para que as politicas de produção contribuam para assegurar a 

segurança alimentar devem conter três componentes principais, segundo Leite 

(2009, p.163).  

a) Adotar uma visão sistêmica que considere as inter-relações 

entre as atividades nas diferentes etapas da cadeia 

agroalimentar e que tenha a perspectiva de ampliar o valor 

agregado aos produtos pelos próprios agricultores; 

b) Refere-se a articulação da politica setorial com as estratégias e 

politicas macro, no sentido não apenas de avaliar os impactos 

destas ultimas sobre o sistema agroalimentar, mas também de 

elaborar propostas no sentido inverso que explorem as 

possibilidades desse sistema contribuir à promoção do 

crescimento econômico com equidade social; 

c) Criação de instâncias de correção social que favoreçam a 

participação dos atores sociais rurais mais débeis, em 

simultâneo a implementação de iniciativas que recuperem a 

capacidade governamental em seus diferentes níveis de 

formular politicas de médio e longo prazo, portanto intervir no 

processo social. 

Um dos grandes desafios das politicas de produção é o de combinar a 

ampliação da disponibilidade interna de alimentos em simultâneo ao barateamento 

desses bens relativamente à renda Familiar, com a garantia de renda aos pequenos 

e médios agricultores e a geração de divisas via exportações. 

Acrescente-se que as exportações e a produção de alimentos tornaram-

se o principal dilema da politica agrícola, o qual precisa ser superado para que não 
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surjam dificuldades suplementares ao processo de desenvolvimento do país.  

Para o setor exportador, economistas propõem: a diversificação de 

produtos exportados; redução das intervenções do mercado (para a proteção do 

mercado interno); ampliação da possibilidade de exportação de bens in natura; e 

aumento da possibilidade de financiar e estocar excedentes de produção.  

Para o setor doméstico, ao longo prazo, somente a pesquisa e 

industrialização podem resolver o problema. No curto prazo, o caminho é o aumento 

dos preços pagos aos produtores e a redução no risco da atividade, sobretudo por 

meio de seguros e dinamização da comercialização. 

A ausência no Brasil de uma estratégia de desenvolvimento 

principalmente quando se refere à politicas agrícolas e de desenvolvimento rural, 

contribui à sobrevalorização do comércio e eixo ordenador de um padrão de 

desenvolvimento que termina por se revelar desigual e excludente. 

Sabe-se que a lógica excludente do modelo desenvolvimentista atual, traz 

no seu arcabouço tanto no aspecto conceitual como prático, a ideia liberalista de que 

o crescimento econômico centrado no capital privado é capaz de gerar 

oportunidades e promover a distribuição da riqueza social como uma suposta 

consequência natural da expansão dos mercados. 

Analisando a questão percebe-se que o víeis economicista enfatizado 

pelo modelo desenvolvimentista negligenciou o peso dos fatores não econômicos 

tais como: cidadania, a inclusão, os direitos políticos, as questões étnicas dentre 

outros que não foram considerados como objetos de politicas públicas. 

A situação atual da ação estatal encontra-se sob intenso debate acerca 

de qual deve ser sua amplitude, sobre a sua eficiência e a equidade dos benefícios 

que gera. Embora algumas das críticas sejam justificadas, boa parte delas ainda se 

baseia na equivocada dicotomia, “Estado versus mercado”, este último considerado 

num sentido bastante convencional, e, outras, ideológicas, são dedicadas à apologia 

da eficiência dos mecanismos de mercado. 

Sabe-se que o sistema agroalimentar engloba atividades particularmente 

predispostas à armadilha da exclusão social inerente à busca da eficiência produtiva 
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(da competitividade) a qualquer custo, no entanto requer uma formulação alternativa 

à convencional sobre a natureza e o papel dos mercados. (LEITE, 2009). 

3.1 Programas e componentes sócios políticos da segurança alimentar e 
nutricional 

O Brasil viveu uma curta experiência de um Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar – CONSEA, no período 1993-94, cuja continuidade poderia ter 

contribuído na direção proposta. Tratava-se de instância articuladora (interministerial 

e Inter setorial) vinculada à Presidência da República, que incluía a pretensão de 

influir nos rumos da politica econômica, além de articular e acompanhar a 

implementação de programas nas diversas áreas atinentes à segurança alimentar. 

A sua representação híbrida (representantes governamentais e não 

governamentais) tornava-o, um espaço de concentração social e introduzia a 

perspectiva de parceria entre governo e a sociedade civil na formulação e 

implementação de politicas públicas nessa área. A importância de se alcançar algum 

grau de “concertação social” em torno de objetivos estratégicos para o país está 

presente na formulação apropriada da CEPAL (1990), que se refere a estratégia e 

enfatiza a interação entre agentes públicos e privados.  

O desafio principal das politicas de produção é o de combinar a ampliação 

da disponibilidade interna de alimentos em simultâneo ao barateamento desses 

bens relativamente à renda Familiar, com a garantia de renda aos pequenos e 

médios agricultores e a geração de divisas via exportações. Os dois primeiros 

componentes supõem um contexto de crescimento da produção nacional em 

consonância com uma também crescente demanda interna de alimentos. 

A desejada retomada do emprego e das oportunidades de trabalho em 

geral com recuperação dos salários e da renda real nelas geradas, é o instrumento 

principal de ampliação do acesso aos alimentos com redução de peso desses 

gastos na renda total das famílias.  

Estudos consultados pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e 

Reforma Agrária – MAARA (1993) revelam o elevado percentual de perdas 

verificadas na produção e distribuição de alimentos no Brasil. Neles foram 
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consideradas tanto as perdas físicas que implicam em reduções na quantidade do 

produto disponível para consumo, como também as perdas na qualidade que 

diminuem o valor comercial ou o valor nutritivo dos bens para o consumidor final. 

Um dos grandes problemas a serem enfrentados pela agricultura 

brasileira é a tensão permanente entre preços acessíveis de alimentos de qualidade 

e garantia de renda aos agricultores que está na base da contraposição entre 

politicas de apoio à produção agrícola (enfoque rural) às politicas de abastecimento 

(enfoque urbano). Os conflitos com essa conotação ocorrem, sobretudo, quando as 

primeiras limitam-se com o controle anti-inflacionário dos preços dos alimentos. 

Para ratificar essa posição, segundo a avaliação da FAO (1988), as 

experiências de politica alimentar na América Latina constituíram-se de ações 

pontuais com ausência de coordenação substantiva, e enfrentaram importantes 

contradições entre dar incentivos à produção e baratear os bens-salário. 

A questão da segurança alimentar é oficialmente incluída em pauta no 

Brasil, sob a influência que também partiram das discussões colocadas por ocasião 

da Cúpula Mundial da Alimentação, realizada no ano de 1996, em Roma, pela food 

and agriculture Organization of the United Nations – FAO. 

A 1ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar, realizada em julho de 

1994 em Brasília, expressou a mobilização da sociedade civil e, ao mesmo tempo, 

busca de instituir um debate com os governos na perspectiva de superar fome, 

caracterizada como uma dívida social secular que produziu 32 milhões de pessoas 

indigentes. Nesse contexto, abre-se um leque de possibilidades para compreender 

os valores e as redes de sociabilidade mobilizadoras do trabalho voluntário 

(NOVAIS, 1977). 

Em 1996, é criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF, que foi criado através do Decreto Presidencial nº 1.946, de 

28/6/1996. É um programa de apoio ao desenvolvimento rural, que tem como 

pressuposto o fortalecimento da agricultura familiar, promover o desenvolvimento 

sustentável, aumento da capacidade produtiva, enquanto segmento gerador de 

postos de trabalho e renda (BRASIL, 2005, p.1). 

Não restam dúvidas sobre a importância do Programa Nacional de 
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Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em vários sentidos, a começar pelo 

próprio significado da sua criação. Em linhas com o novo contexto de formulação de 

politicas públicas, o Pronaf constituiu o primeiro e mais importante exemplo de 

politica setorial diferenciada, dirigida para a agricultura e o mundo rural no Brasil, 

mais precisamente uma politica diferenciada segundo um recorte social que define 

uma categoria de agricultor à qual se associa um tipo de agricultura. 

Uma segunda característica importante desse programa foi ter 

introduzido, nesse domínio, a perspectiva de formulação e implementação de 

politicas públicas com participação social, na forma de conselhos, nas três esferas 

de governo, ao lado da prática de negociações periódicas das pautas apresentadas 

ao governo pelos movimentos sociais. O Pronaf se converteu também num 

instrumento de introdução de politicas territoriais do meio rural. 

Pode-se afirmar, segundo Bastos (2006, p.64) que o Pronaf foi formulado 

como respostas do Estado às pressões do movimento sindical rural, realizadas 

desde o fim da década de 1980. O programa teve apoio decisivo de instituições 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD).  

O Pronaf logrou superar em grande medida, a assimetria verificada nos 

primeiros anos do programa, com uma melhor distribuição dos recursos entre as 

regiões brasileiras e também entre as diferentes categorias de agricultores familiares 

(Schneider et al, 2004). 

O programa teve como finalidade prover crédito agrícola e apoio 

institucional aos pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados das politicas 

públicas ate então existente e encontravam sérias dificuldades de se manter no 

campo. Os movimentos sociais do campo tinham como objetivo lutar contra o 

latifúndio, a monocultura, a produção voltada para o mercado externo, a dominação 

dos senhores rurais, a pobreza e a fome, que segundo Martins (2006, p.78) 

constituíram fonte de resistência: 

A partir dos anos noventa, os movimentos sociais do campo tornaram-se 

importante fonte de resistência ao projeto de reformas neoliberais. A 

mobilização dos trabalhadores rurais desenvolvem diversas estratégias de 
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pressão sobre órgãos do Estado, desafiam os direitos de propriedade 

privada, ao mesmo tempo em que lutam para se afirmarem com os 

cidadãos.  

O PRONAF vem experimentando modificações e aprimoramentos em 

suas diretrizes para a formulação da Politica Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, passando a reconhecer a agricultura familiar 

como segmento produtivo e criando politicas públicas para esse setor. 

As politicas públicas brasileiras foram delineadas sob a influência do 

modelo de Estado instituído no país, concebido pelo poder oligárquico e imposto à 

sociedade, resultando em desenho de politicas como parte integrante dos 

funcionamentos dos diversos sistemas econômicos adotados pela nação, a exemplo 

dos modelos primário-exportador e substituição de importações e do atual modelo 

neoliberal (SOUSA, 2009). 

O resultante dessa lógica induziu a concepção de politicas públicas rurais 

que têm privilegiado médios e grandes produtores. Na agricultura brasileira 

predomina a grande propriedade no sistema agrário, mantendo-se uma distribuição 

fundiária altamente concentrada, na qual um pequeno grupo de propriedades 

controla a maior proporção da terra e dos estabelecimentos. 

Conforme cita Sousa (2009) ao falar sobre estabelecimentos rurais 

brasileiros, estes desempenham importante papel na produção nacional de feijão, 

fumo, mandioca, suínos e leite, sendo responsável por 10,1% do Produto Interno 

Bruto nacional. 

Com o avanço da politica neoliberal no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a preocupação de tratar a fome na perspectiva da segurança 

alimentar é negligenciada. O desmonte do CONSEA e a criação do Programa 

Comunidade Solidária, inspirado no programa mexicano PRONASOL desmobiliza a 

Ação da Cidadania como movimento nacional. 

O recente movimento que têm levado à constituição de fóruns compostos 

por organizações da sociedade civil e à proposição da criação dos CONSEA’s 

estaduais está em franco processo de efetivação em vários estados brasileiros 

(LEITE, 2009). 
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O reflexo nas politicas sociais deu-se de tal forma que estas resultaram 

tão-somente em ajustes que deveriam ser feitos para garantir a continuidade de um 

modelo econômico ou a sua transição, com segurança, para outro modelo. 

Pressente-se que as profundas desigualdades na sociedade brasileira 

advêm dessa concepção de Estado que privilegia uma classe e não consegue dela 

se desvencilhar, tornando assim um Estado injusto. Essa característica reproduz 

cada vez mais as desigualdades e impacta fortemente no desenho das politicas 

públicas, surgindo daí politicas compensatórias. 

A inserção do Brasil, desde sempre em um modelo de sociedade 

capitalista e a intensificação e a ampliação de sua participação nas últimas décadas, 

nessa sociedade que se pretende global e irreversível, têm contribuído 

significativamente para ampliar as desigualdades sociais (SOUSA, 2009). 

Segundo Marcelo Neri, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), a metade mais pobre da população está crescendo cinco vezes 

mais rápido (em termos de renda) que os 10% mais ricos. Para o economista, a 

redução da desigualdade social já está mudando o perfil da sociedade brasileira. 

A base da distribuição está com uma taxa de crescimento completamente 

diferente em relação à média da população. Em certo sentido, isso faz com que o 

Brasil se torne um país normal. Fatores como a melhoria na educação e geração de 

empregos formais têm contribuído para a mudança.  

Entre 2009 e 2011 foram criados cerca de 3,6 milhões de postos de 

trabalho com carteira assinada no setor privado do Brasil. O rendimento médio da 

população também cresceu. Entre 2009 e 2011, o avanço no rendimento médio 

mensal do brasileiro foi de 8,3%, chegando a R$ 1.345. (PNAD – 2011).  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

2011, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

desigualdade Social no Brasil está menor, no entanto há um abismo entre pobres e 

ricos.  

A população residente no Brasil é de 195,2 milhões de habitantes; no 

nordeste a população residente é de 54,2 milhões de habitantes e no Estado do 
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Ceará a população residente é de 8,5 milhões de habitantes. A taxa de desigualdade 

social calculada pelo índice de GINI 2011 mostra que no Brasil a taxa é de 0,508, no 

nordeste 0,512 e no Ceará 0,504 (PNAD -2011). 

O grau de desigualdade numa sociedade afeta a capacidade de acesso 

da população aos alimentos, que por sua vez impacta a produção e o consumo 

alimentar. Apesar dessas desvantagens, o país têm um potencial latente para 

construir estratégias de desenvolvimento nacionais, includentes, sustentáveis e 

sustentadas, capazes de quebrar o ciclo vicioso de subdesenvolvimento e pobreza, 

dentro de um esquema de economias mistas, devidamente regulamentadas por 

estados desenvolvimentistas enxutos, limpos e democráticos. Mercados internos 

dinâmicos melhoram a competitividade sistêmica das economias nacionais. 

Atualmente é muito controvertido o conceito de pobreza, depende da 

perspectiva de interpretação, tanto do ponto de vista ideológico de alguns autores, 

como da visão dos economistas e da própria perspectiva sociológica. 

Conforme Lemos (2008) apud Sousa (2009) a pobreza apresenta-se 

como uma condição ou um estágio na vida de um indivíduo ou família. Sousa (2009) 

considera a pobreza sob o ponto de vista da interpretação neoclássica é um 

fenômeno social. Mesmo admitindo a pobreza como exclusão social. Os dois 

autores concordam que a pobreza é condição passível de quantificação, é 

determinada pela posição relativa do indivíduo quanto à posse e ao acesso aos 

bens, aos serviços e à riqueza. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA evidencia o avanço 

da questão no país, quando enuncia para fins de politica pública a linha de pobreza 

e classifica a situação de indigência ou de extrema pobreza como “aqueles cuja 

renda mensal domiciliar per capita é inferior a 1/2 salario mínimo, renda que não é 

considerada suficiente para garantir-lhe o acesso diário a uma alimentação 

adequada, cobrir suas necessidades básicas, tais como alimentação, moradia, 

transporte, saúde e educação” (POLITICAS, 2006, p.81). 

Destaca-se entre os fatores determinantes ao acesso a alimentação o 

nível do emprego e dos salários e a existência de oportunidades de trabalho em 

geral (nelas incluídas a viabilização dos empreendimentos urbanos e rurais de 
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pequeno porte).  

A equidade social afeta a questão alimentar na medida em que o nível de 

renda determina o acesso aos alimentos que por sua vez impacta a produção 

agroalimentar (renda = acesso = produção).  

A fome ou a alimentação insuficiente das crianças mais pobres é um fato 

que, por mais que se tente maquiar com medidas meramente paliativas, torna-se 

evidente aos olhos do mais desatento observador. 

De acordo com Leite (2009, p.149), “a relação equidade social e questão 

alimentar, ambas as questões são um via de mão dupla, marcada pelo padrão de 

desenvolvimento do país ao mesmo tempo em que ajuda a configurá-lo”. 

No Brasil, configura um quadro lamentável em que cerca de 28% da 

população total do país não dispõem de renda suficiente para ter acesso a alimentos 

na quantidade necessária2. Acrescente-se que este fenômeno ocorre com maior 

frequência nas áreas rurais e atinge de forma mais impactante as famílias chefiadas 

por mulheres e outros núcleos familiares (povos indígenas, comunidades 

quilombolas, cujos chefes são de cor parda ou preta). 

É importante direcionar ações de estímulo ao desenvolvimento local e 

regional no sentido de mapear e analisar experiências que se constroem em torno 

de relações horizontais sistemáticas e sinérgicas, através de práticas de 

cooperação, reciprocidade e trabalho coletivo (DOWBOR & KILSZTAJN, 2001; 

SINGER 2000).  

Sustenta-se também, que as politicas deveriam focalizar ações para além 

do assistencialismo, no que concerne a criar e fortalecer redes de produção e 

distribuição de alimentos, envolvendo pequenos e médios agricultores, o comércio 

varejista de pequeno porte, produtores e consumidores, que são objetivos do PAA. 

A principal lacuna atual no desenvolvimento agroindustrial refere-se à 

ausência de programas com a perspectiva de apoiar a agro industrialização a partir 

                                                            
2
 Índice utilizado no Fome Zero, como conceito de linha de pobreza extrema, adotado pelo Banco 

Mundial. Nessa categoria classificam-se as famílias que sobrevivem com o equivalente a 1,08 dólares 
per capita/dia. Com base em tal conceito, estima-se em 44 milhões o número de pessoas em 
situação de vulnerabilidade à fome no Brasil. 
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da agricultura de base familiar, com três objetivos. O primeiro é o de ampliar a 

agregação de valor e sua apropriação pelos pequenos e médios agricultores. O 

segundo seria induzir a concorrência na etapa de processamento e, indiretamente 

na indústria alimentar como um todo, enfrentando dessa maneira a oligopolização. 

O correspondente processo de formação de preços que caracterizam os 

sistema alimentar. O terceiro objetivo seria criar núcleos regionais de 

desenvolvimento, favorecendo a incorporação da diversidade regional na politica 

alimentar. (SCHNEIDER, 2009) 

A politica agroindustrial é onde aparece mais explicitamente o desafio de 

compatibilizar no bojo de uma politica de segurança alimentar, os avanços obtidos 

pela produção agroalimentar brasileira na diversificação de produtos destinados à 

camadas de renda mais elevada e ás exportações, com a necessidade de massificar 

o consumo interno de alimentos básicos.  

Trata-se de circunstância típica de sociedades com elevado grau de 

desigualdade social, como a brasileira. Outro fator de estrangulamento é a questão 

da comercialização agrícola, uma das principais esferas onde se verificou o “recuo 

governamental” fruto da liberalização e da desregulamentação. 

Acrescente-se que a politica de comercialização deveria contar com 

instrumentos diferenciados que formariam seus objetivos principais: a) assegurar a 

renda dos pequenos e médios produtores agrícolas; b) regular diretamente a esfera 

do atacado e indiretamente a relação entre os preços no atacado e os preços no 

varejo; c) atender a programas especiais ligados à questão alimentar. 

É importante ressaltar que no Brasil o primeiro objetivo foi praticamente 

abandonado pela irregular destinação de recursos para o principal e quase único 

instrumento da politica de comercialização – a politica de garantia dos preços 

mínimos. Quanto ao segundo objetivo o Brasil abriu mão em favor da regulação 

através do mercado internacional num contexto de abertura comercial. A não 

formação de estoques públicos resultante do abandono dos dois primeiros objetivos, 

certamente comprometeu a realização do terceiro.  

Segundo Schneider (2009, p.228) nas sociedades rurais atuais, o sistema 

de intercâmbio tem sido imposto progressivamente, chegando a se sobrepor e a 
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ocultar ou a paralisar as práticas de reciprocidade, entendendo como “teoria da 

reciprocidade” é aquela que permite interpretar a sentida social e lógica econômica 

construída pelas comunidades humanas ao longo da história, atrás de prestações 

que, de maneira ás vezes imperceptível, passaram a ser naturalizadas como relação 

de troca, por conta do peso da racionalidade do intercâmbio capitalista. 

O caráter aleatório da formação de estoques públicos resultantes das 

politicas de garantia de preços aos agricultores torna-se insuficientes para promover 

a regulação dos mercados e para atender programas especiais (como os de 

segurança alimentar) e enfrentar situações emergenciais. 
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4  POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS SOCIAIS  

As politicas públicas não estão localizadas num vazio temporal e histórico, 

elas são frutos do embate entre sociedade e Estado, onde cada um dos envolvidos 

busca ocupar seu espaço ampliando assim sua zona de influência e 

consequentemente as conquistas que são dão através de politicas públicas. 

Significa dizer que as politicas públicas são intervenções formatadas na 

arena social como diz Carvalho (2007). É o espaço onde divergem interesses e 

racionalidades. Entretanto, na correlação de forças entre as classes sociais, 

hegemonicamente, tem-se vencedor um determinado projeto de sociedade, que 

costumamos chamar de politicas públicas. 

Uma análise de um período mais contemporâneo confirma o menor 

espaço ocupado pela agricultura como política interna da economia do Brasil. 

Durante as décadas de 1950 a 1960, que juntas se caracterizaram como o período 

de consolidação do Brasil urbano-industrial, “acentuava-se o confronto entre os 

velhos interesses agroexportadores, em franca decadência, e os novos segmentos 

sociais vinculados à acumulação industrial, cujas ideias ganhavam terreno no 

cenário nacional”. (MANTEGA, 1992, p.11).  

Nessa época a industrialização era a chave para o desenvolvimento e 

estava em franca expansão. O latifúndio agroexportador estava em decadência, e a 

burguesia urbana era incipiente com um operariado que apenas ensaiava os 

primeiros passos.  

Segundo Celso Furtado (2007, p. 238): 

O processo de industrialização começou no Brasil concomitantemente em 

quase todas as regiões. Foi no Nordeste que se instalaram, após a reforma 

tarifária de 1844, as primeiras manufaturas têxteis modernas e, ainda em 

1910, o número de operários têxteis dessa região se assemelhava ao de 

São Paulo. Entretanto, superada a primeira etapa de ensaios, o processo de 

industrialização tendeu naturalmente a concentrar-se nessa região. A etapa 

decisiva de concentração ocorreu, aparentemente, durante a Primeira 

Guerra Mundial, época em que teve lugar a primeira fase de aceleração do 

desenvolvimento industrial. 

A decadência da região nordestina é um fenômeno secular, muito anterior 

ao processo de industrialização do sul do Brasil. A causa básica daquela decadência 
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está na incapacidade do sistema para superar as formas de produção e utilização 

dos recursos estruturados na época colonial. 

De acordo com Furtado (2007, p.334), no caso da região Nordeste, a 

maior procura por alimentos na área urbana tende a ser satisfeita com alimentos 

importados da região sul, o que contribui para agravar a disparidade entre salário 

nominal e produtividade em prejuízo da região mais pobre.  

Por maior que seja a vantagem relativa da produção do açúcar no 

Nordeste é necessário ter em conta que a mesma ocupa uma pequena parte da 

população e que a industrialização será impraticável se as populações urbanas 

dependerem, para alimentar-se, de gêneros parcialmente provenientes do sul do 

país. 

As politicas públicas agrárias brasileiras seguem a lógica do modelo de 

constituição de Estado no país. A resultante da lógica induziu a concepção de 

politicas públicas dirigidas a agricultura, que tem privilegiado médios e grandes 

produtores (BRUM, 2005, p.191). 

Seguindo essa lógica de politicas públicas voltadas para a agricultura, 

passou-se então o Governo a atuar com o crédito agrícola, para muitos estudiosos 

como Sorj (1980, p.86), o crédito agrícola foi o instrumento mais importante das 

politicas para o conjunto do setor agropecuário, e que, a partir da criação do Sistema 

Nacional de Crédito Rural, em 1965. Os bancos particulares deveriam aplicar 10% 

dos seus depósitos no crédito agrícola, ou canalizá-los junto ao Banco Central, com 

juros de 7% ao ano. 

Ao referir-se à politica de crédito rural adotada historicamente pelo Brasil, 

Bittencourt (2003, p.9) observa que diferentemente de outros países que utilizavam 

o subsídio ao crédito para reduzir a pobreza, os objetivos centrais brasileiros eram 

aumentar a oferta de alimentos e modernizar a agricultura, ou seja, “[...] privilegiar os 

pequenos agricultores e reduzir a pobreza rural não fazia parte dos objetivos 

centrais da politica agrícola brasileira”. 

Não se pode esquecer que durante o processo de modernização da 

agricultura brasileira, as políticas públicas para a área rural privilegiaram os setores 

mais capitalizados, voltados para o mercado internacional. 



42 

As políticas públicas precisam ser compreendidas desde a criação da 

agenda, passando pela formulação até a execução, bem como, deve-se levar em 

consideração as especificidades dos diferentes modelos clássicos de avaliação. 

A evolução das politicas públicas, durante a última década dos anos 

2000, permite constatar a continuidade, entre os governos de FHC e de Lula, da 

preocupação de fortalecer os agricultores familiares mediante politicas diferenciadas 

de crédito rural, reforma agrária e transferências sociais. Contudo o governo Lula se 

distingue do anterior pelo o maior peso conferido às politicas de reequilibragem 

social e territorial.  

Os autores Cazella; Bonnal; Maluf (2009, p.86), procuram explicar de 

maneira didática ao defenderem as variáveis que justificam a diferença entre as 

politicas sociais do governo Lula: primeiramente no governo Lula, a reativação da 

preocupação territorial, a ampliação e integração das politicas sociais de combate a 

pobreza (Bolsa-Família) e a diversificação das linhas de crédito destinadas às 

famílias rurais. 

A elevada desigualdade social que marca o Brasil e o grande percentual 

de famílias pobres no meio rural obrigam a diferenciar os domicílios rurais pobres e, 

portanto, considerar o papel das politicas não agrícolas, em especial das politicas 

sociais como o Programa Bolsa Família e a previdência social rural, para suporte as 

famílias rurais. 

Nesse sentido um dos fatores que englobam as politicas públicas é seu 

público alvo isto é, aqueles que fazem parte da exclusão social. No debate 

acadêmico que ganhou força na década de 1980, era fundamental a distinção entre 

pobreza e exclusão social, como coloca Escorel (1999), à época era tido como 

conceito de “nova pobreza”.  

Essa denominação é explicada pela autora da seguinte maneira: não se 

refere a uma nova forma de ser pobre, e sim a grupos populacionais que se 

pauperizaram em massa e que poderiam até estar inseridos socialmente por meio 

de benefícios assistenciais e do sistema econômico, mas que acabaram por juntar-

se aos já tradicionais pobres. (Escorel, 1999) 

Devemos considerar que a grande questão realmente reside no que vem 
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sendo debatido pelo meio acadêmico nos últimos tempos, que é o fenômeno da 

exclusão. Deixou-se, portanto, de falar de pobreza e desigualdade social para se 

falar em “exclusão social”, por todos os setores da sociedade. 

Ressalte-se que o progresso da agricultura brasileira requer soluções 

intensivas em conhecimentos e em trabalho, porém poupadoras do capital, da 

energia fóssil e de recursos naturais escassos (como a água no semiárido). Esta 

equação difere dos países industrializados, empenhados numa agricultura intensiva 

em capital e poupadora de mão-de-obra. 

Um outro fator, geralmente ausente nas politicas de apoio à agricultura 

familiar, é a oferta de tecnologias apropriadas para a modernização das produções 

de subsistência, mediante aumento dos rendimentos e/ou redução do tempo de 

trabalho que poderá ser aproveitado nas produções voltadas ao mercado ou nas 

atividades não econômicas. 

O importante é raciocinar em termos de desenvolvimento rural e não 

meramente agrícola, promovendo a pluriatividade dos membros das famílias de 

agricultores e incentivando os empregos rurais não agrícolas os mais diversos: nas 

agroindústrias, no artesanato, nas pequenas indústrias descentralizadas, na 

prestação de serviços técnicos, de manutenção, sociais e pessoais, no transporte, 

na construção, no desenvolvimento de atividades turísticas, sem esquecer a 

administração pública. 

No contexto histórico em que surgiu, a ideia de desenvolvimento implica a 

expiação e a reparação de desigualdades passadas, criando uma conexão 

capaz de preencher o abismo civilizatório entre as antigas nações 

metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, entre as minorias ricas 

modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta dos trabalhadores 

pobres. O desenvolvimento traz consigo a promessa de tudo – a 

modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural. (SACHS, 2004, 

p. 13) 

Um outro enfoque que podemos citar se refere à Igualdade, equidade e 

solidariedade que estão, por assim dizer, embutidas no conceito de 

desenvolvimento, com consequências de longo alcance para que o pensamento 

econômico sobre o desenvolvimento se diferencie do economicismo redutor (VEIGA, 

2004). 

O objetivo maior do desenvolvimento é promover a igualdade e maximizar 
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a vantagem daqueles que vivem nas piores condições, de forma a reduzir a pobreza, 

em vez de maximizar o crescimento do PIB. “A equidade, traduzida em termos 

operacionais, significa o tratamento desigual dispensado aos desiguais, de forma 

que as regras do jogo favoreçam os participantes mais fracos e incluam ações 

afirmativas que os apoiem”. (SACHS, 2004, p. 15) 

Nesse contexto, o objetivo supremo é o emprego decente e/ou auto 

emprego para todos – trata-se da melhor forma de assegurar simultaneamente a 

sustentabilidade social e o crescimento econômico.  

Em outras palavras, a ênfase deve ser colocada na mudança da 

distribuição primária de renda, em vez de se persistir com o padrão excludente de 

crescimento, a ser corrigido ex post por meio de politicas sociais compensatórias 

financiadas com a redistribuição de uma parcela do PIB. 

O nosso pensamento se debruça na premissa, de que as politicas 

públicas são de responsabilidades do Estado e, dessa forma, é um processo de 

tomada de decisões que envolvem órgãos públicos e de diferentes organismos e 

agentes da sociedade relacionados à politica implantada.  

Nesse sentido podemos dizer que as politicas públicas não podem ser 

reduzidas a politicas estatais, elas tem que ser entendidas como instrumentos que 

avaliam a rede de proteção social do Estado, diminuindo as desigualdades 

promovidas pela economia do país. 

4.1 Política Agrícola e Reforma Agrária 

A Constituição declara que a Política Agrícola será planejada e executada 

na forma da lei com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo 

produtores e trabalhadores rurais bem como dos setores de comercialização, de 

armazenamento e de transporte. No Art. 1º do decreto nº 55.891, de 31 de março de 

1965, a Reforma Agrária a ser executada e a política agrícola a ser promovida, de 

acordo com os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, na forma 

estabelecida na lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra. Terão 

por objetivos primordiais: 
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I – A Reforma Agrária: a melhor distribuição de terra e o estabelecimento de 

um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da 

terra, que atendam aos princípios da justiça social e ao aumento da 

produtividade, garantindo o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o 

desenvolvimento do País, com gradual extinção do minifúndio e do 

latifúndio. 

II - A Política Agrícola: a promoção das providências de amparo à 

propriedade rural, que se destinem a orientar no interesse da economia 

rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhe o pleno 

emprego, seja no de harmonizá-lo com o processo de industrialização do 

país. 

Diversamente da Reforma Agrária, a Política Agrícola, também chamada 

de Política de Desenvolvimento Rural, é um movimento permanente, em eterna 

renovação para acoplar os recursos da tecnologia e a necessidade de retirar 

riquezas cada vez mais densas da terá, sem esgotá-la. 

O Art. 187 da política agrícola institui que esta será planejada e executada 

na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo 

produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 

armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: 

i. Os instrumentos creditícios e fiscais; 

ii. Os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia 

de comercialização; 

iii. O incentivo à pesquisa e à tecnologia; 

iv. A assistência técnica e extensão rural; 

v. O seguro agrícola 

vi. O cooperativismo; 

vii. A eletrificação rural e irrigação; 

viii. A habitação para o trabalho rural. 

Conforme o Art.187 § 1º da política agrícola, incluem-se no planejamento 

as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Percebe-se que 

os fundamentos deste artigo, trata de atividades que tem características de 
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exploração de recursos naturais, de transformação da natureza. Segundo José 

Afonso Silva (2003, p. 222) “Não se vê outra atividade laboral humana, como a 

agrária, na qual a relação com a natureza seja tão estrita”. 

Diante do contexto não há dúvida que a terra é um bem de todos, tem que 

ser preservada para o presente e futuras gerações e é uma exigência constitucional, 

pois a atividade agrária é uma atividade da ordem econômica e está inserida por 

vários princípios da Constituição Federal, entre os quais o da defesa do meio 

ambiente, a função social da propriedade rural. No art. 188 da Constituição Federal 

de 1988, a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a 

política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária. 

A Política Agrícola encaminha o rurícola ao associativismo em suas 

múltiplas formas. Ela cria e desenvolve no homem do campo, o espírito de 

comunidade, parceria, fortalecimento do grupo familiar, cooperativismo e para 

empreendimentos empresariais em forma societária. 

O Estatuto da Terra (art. 1º, § 2º, e art. 47), bem como o Decreto nº 

55.891, de 31 de março de 1965 (art. 1º. II) têm seu conceito de Política Agrícola:  

[...] é o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se 

destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades 

agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 

harmonizá-las com o processo de industrialização do País. 

No direito agrário a Reforma Agrária é mero acidente, transitório e 

transitórias foram todas as etapas de implantação de Reforma Agrária que o mundo 

conheceu até hoje. Todos têm consciência que a reforma agrária é indispensável, 

mas se for mal feita, será mais catastrófica ainda que a situação atual. Um grande 

número de reformas agrárias foi executado no mundo e nesse conjunto uma grande 

parte fracassou porque pensou que a reforma agrária se resumia na distribuição de 

terras. 

A reforma agrária foi imaginada e planejada no Brasil para ser realizada 

paulatinamente, atendendo às necessidades locais e às possibilidades oficiais, o 

que equivale a dizer possibilidades políticas, quando se entende política como a arte 

de administrar. No Brasil, a Reforma Agrária não está implantada em, todo país, 

senão parcialmente, na ordem fática. O bem da verdade, ela só foi realizada nas 
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zonas declaradas prioritárias para a Reforma Agrária por decreto do Presidente da 

República, segundo está expresso no art. 43, § 2º, da Lei nº 4.504, de 30 de 

novembro de 1964 – Estatuto da Terra. 

Seria muito fácil, decretar a Reforma Agrária em todo o Brasil. No entanto, 

seria mais uma demagogia e desdobraria um colapso na economia rural, quando 

justamente a meta do Governo é promover a chamada arrancada 

desenvolvimentista na zona rural, ou melhor, com a zona rural integrando-a 

substancialmente. 

A Reforma Agrária está implantada potencialmente em todo o território 

nacional, se formos olhar no Regimento Geral do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), hoje revogado, cujo art. 1º, a, pôs entre as finalidades da 

autarquia. No entanto, a sua incidência específica e imediata, fez-se por zonas, 

justamente as declaradas prioritárias para tal efeito. Por isso, definindo a atuação do 

INCRA, o art. 2º, b, do citado Regulamento Geral, assim dispôs: 

a) Promover e executar a reforma agrária, visando a corrigir a estrutura 

agrária do país, adequando-a aos interesses do desenvolvimento 

econômico e social”. (Regulamento aprovado pelo Dec. N. 68.153, de 1º 

/2/1971). 

b) Nas áreas declaradas prioritárias, promovendo as desapropriações por 

interesse social para fins de Reforma Agrária, nos termos do Estatuto 

da Terra e do Decreto-lei nº 554, de 25 de abril de 1969; executando os 

projetos de implantação de unidades de exploração agrícola, bem como 

promovendo as medidas de apoio ao seu desenvolvimento”. 

Ora, a desapropriação por interesse social, de imóveis rurais, para fins de 

reforma Agrária, limitou-se às áreas incluídas nas zonas prioritárias, conforme se vê 

na Constituição federal (art. 1261, § 2º) e do decreto-lei n. 554, de 25 de abril de 

1969 (Art. 1º), atualmente revogado pela Lei Complementar n. 76, de 06 de julho de 

1993. 

Assim posta à questão, resta-nos saber, em termos de conceito o que 

seja Reforma Agrária, sabendo que, conceituar a Reforma Agrária, é preciso 

recorrer o próprio Estatuto da Terra e no Decreto nº 55.891, de 31/3/1965 que define 

a Reforma Agrária, segundo os textos legais como: 

“O conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, 

mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos 
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princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. (Estatuto da 

terra, art. 1º, § 1º; Dec. N.55.891, de 31/3/1965 ). 

Percebe-se que a essência desta definição sobre Reforma Agrária é a 

melhor distribuição da terra e que os parceiros sejam agricultores que pretendam a 

terra para cultivá-la. Em vez de se entregar ao parceleiro um título negociável, deve-

se outorgar-lhe um título de propriedade com cláusula de inalienabilidade por dez 

anos.  

Para evitar fraude proibição, ela deve ser consignada em destaque no 

título de domínio. De outro lado é uma necessidade urgente para o Brasil, por 

questão de justiça. Justiça para com o homem sem terra e que dela precise e por 

questão de grandeza do país.  

A forma de fazer política agrícola no Brasil mudou nos últimos quarenta 

anos. A modernização da produção agrícola teve a sua origem na destruição dos 

antigos complexos rurais e n segmentação das atividades econômicas, que ocorre a 

partir dos anos 30. 

Com a constituição do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 

1964, a modernização da agricultura se tornou compulsória, integrando cada vez 

mais a atividade rural à dinâmica colocada pela indústria e pelo setor de serviços. 

4.2 Agricultura Familiar e o processo de mercantilização 

Na década de 1960, o país moderniza sua agricultura, baseado no 

modelo conhecido como “revolução verde” em que sementes melhoradas passaram 

a ser utilizadas, respondendo rapidamente ao uso de adubos químicos, requerendo 

a aplicação de agrotóxicos e de forma mecânica. Essa época também o governo 

lançou mão do sistema de crédito rural para incentivar o uso dessa tecnologia. 

Muda a feição do campo na medida em que foram implementadas novas 

tecnologias, baseadas na mecanização intensiva e na agroquímica e associada a 

uma política agrícola de produção em larga escala, de monocultura e de exportação, 

ampliou a concentração da propriedade da terra e intensificou o assalariamento e o 

êxodo rural. 

Apesar do êxodo rural que falta estudos estatísticos mais fiéis, não 



49 

acreditamos que o Brasil esteja fadado a repetir a experiência dos países hoje 

industrializados, que conseguiram reduzir a uma percentagem insignificante o 

emprego na agricultura e absorveram com sucesso o excedente de mão-de-obra 

rural nas cidades, principalmente nas indústrias.  

É um erro supor que os refugiados do campo que migram para as favelas e 

os bairros periféricos das cidades se transformam automaticamente em 

citadinos. São candidatos a uma urbanização cuja efetivação dependerá da 

criação de empregos e alojamentos decentes e de condições para o 

exercício da cidadania. Tudo indica que o custo da urbanização dos que 

foram arraigados do campo será mais elevado do que seria a geração de 

empregos e auto empregos decentes e a promoção do progresso 

civilizatório no meio rural. (SACHS, 2004) 

A modernização da agricultura Familiar é gradual e viável, daí uma 

expectativa maior de vida. Sem a sua consolidação, dificilmente o Brasil poderá 

contar com um sistema eficiente de segurança alimentar.  

Parte do agronegócio, que tanta importância tem para o comércio exterior 

do Brasil, é constituído por agricultores familiares bem-sucedidos, por exemplo, no 

setor de aves ou carne suína. Não se deve considerar a produção mecanizada de 

grãos (soja), que cria um número diminuto de empregos diretos, como 

representativa do conjunto de agronegócios (SACHS, 2004).  

Segundo dados do PRONAF, a agricultura familiar é hoje (dados 

referentes ao ano de 2003) responsável por 77% da ocupação no meio rural e 

responde por 37% da produção agrícola brasileira. Cerca de 84% dos 5 milhões de 

estabelecimentos agropecuários são agricultores familiares (VEIGA, 2004). 

Ressalte-se que a racionalidade da economia familiar é diferente da 

economia de empresa e que os membros da família não imputam ao seu tempo de 

trabalho um salário como se estivessem empregados como assalariados. Daí resulta 

a resiliência dos agricultores familiares submetidos à concorrência dos produtores 

modernos. 

Para todos os efeitos, podemos considerar a unidade familiar como 

possuidora de uma reserva potencial de tempo de trabalho a ser aproveitada como 

uma verdadeira reserva de desenvolvimento. Por isso, longe de serem meramente 

políticas sociais, a reforma agrária e as medidas de apoio à agricultura familiar 

afiguram-se como alavancas importantes da estratégia de desenvolvimento. 
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Apesar do processo da mercantilização das práticas econômicas e das 

relações sociais, ocasionado por processos tais como a modernização da 

agricultura, a externalização dos processos produtivos e o crescimento das formas 

de trabalho assalariadas no meio rural, agricultores de certas regiões têm realizado 

estratégias de reprodução social que se fundamentam em relações não mercantis. 

Podem-se compreender como lógicas não mercantis aquelas que podem 

ser organizadas por meio de práticas de reciprocidade e relações de proximidade 

entre as pessoas, nas quais estas últimas assumem a importância capital nos 

contextos sociais em ação. (SCHNEIDER, 2009). 

A compreensão da mercantilização da agricultura se dá no âmbito do 

processo social que não afeta apenas as esferas econômica e produtiva da 

agricultura, mas também a cultura, o saber fazer, os aspectos sociais das famílias. A 

mercantilização também difere da simples mercadorização.  

A mercadorização refere-se ao período histórico em que os agricultores 

não eram dependentes do mercado e apenas possuíam vínculos mercantis com os 

comerciantes locais ou as casas de comércio rural. Nesse caso, o mercado não é 

um processo social, mas apenas um local personificado, onde os agricultores 

realizam suas transações mercantis (compra, venda, troca de mercadorias etc), 

muito comum nos municípios brasileiros em forma de “feiras”. 

Quanto à mercantilização, se refere à situação em que o agricultor passa 

a depender cada vez mais do mercado para executar a sua reprodução social. 

Nesse sentido (Ploeg, 1992 in Schneider 2009, p.86) explica que a mercantilização 

não somente implica na produção de mercadorias e se expressa, principalmente por 

meio da externalização de etapas do processo produtivo e das diferentes relações 

que emergem dos circuitos mercantis em que os agricultores estão inseridos. Isso 

quer dizer que é o processo pelo qual o agricultor passa a ter a sua reprodução 

social e econômica dependente do mercado. 

Comungando com essa afirmação, pode-se dizer que a mercantilização 

materializa-se por meio do processo de externalização, da cientifização da produção 

e da dependência estrutural em relação aos mercados pelos agricultores. 

Entendendo a externalização como dependência do agricultor de fatores externos à 
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propriedade para iniciar um novo ciclo produtivo; a cientifização é a maneira pela 

qual a agricultura começa a internalizar e assimilar a técnica desenvolvida pela 

ciência moderna na produção agropecuária.  

Van der Ploeg (1990; 1992) considera a cientifização o estágio de forças 

produtivas da agricultura que usam da ciência para produzir e reproduzir as 

condições objetivas de existência humana e a materialidade do processo produtivo 

agrícola. Como se dá essa cientifização? Conforme o autor é a internalização das 

técnicas modernas de cultivo e manejo, no uso de máquinas e equipamentos, no 

plantio das sementes melhoradas, na fertilização e correção das propriedades 

químicas e físicas dos solos, no uso dos agrotóxicos agrícolas etc. 

De acordo com o contexto, pode-se questionar a diferenciação do 

autoconsumo entre os agricultores que possuem uma maior mercantilização do 

processo produtivo, são os mais vulnerabilizados em sua produção para o 

autoconsumo. Isso se confirma na medida em que uma maior mercantilização 

produtiva com plantio de cultivos comerciais e maior inserção no mercado, não 

necessariamente, acarretam em uma menor produção para autoconsumo. 

Para Schneider (2009, p.94), a explicação para a diferenciação do 

autoconsumo deve ser buscada em outros fatores, como o tamanho da propriedade 

e as condições de relevo, diferentes inserções no processo de modernização da 

agricultura, o sistema produtivo e organizacional empregado na unidade de 

produção, os tipos de cultivos desenvolvidos e o saber-fazer das famílias. 

A diferenciação entre agricultores e localidades se dá também através 

das condições agronômicas do terreno, como a declividade do solo, erosão, a 

fertilidade, características físicas entre outros fatores. 

A dimensão da economia solidária no contexto da organização social na 

região de Ibiapaba mostra sua inserção em uma região historicamente latifundiária, 

marcada pelo êxodo rural e relações de poder que configuram um espaço social 

marcado pela exclusão social apesar de geograficamente ser uma região 

privilegiada por serras e fontes de água, contém em si os problemas típicos das 

grandes metrópoles, como violência urbana, desemprego, bolsões de pobreza.  

Esses indicadores que apontam geralmente para elementos 
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desagregadores revelam que na realidade é comum aos outros municípios 

cearenses e são característicos do espaço socialmente produzidos. 

4.3 Programa Fome Zero 

 O Programa Fome Zero (PFZ) foi criado no governo presidente Lula em 

janeiro de 2003, e está inserido nos princípios da Segurança Alimentar e Nutricional 

– SAN. É, portanto, a primeira vez que um governo estrutura uma politica pública 

que reconhece a necessidade de contemplar de forma sistêmica três eixos de ação: 

 As politicas emergenciais, consideradas aquelas ações imediatas 

para possibilitar às famílias a auto sustentação, isto é, seria o 

primeiro passo para sanar o problema da fome; 

 As politicas estruturais, voltadas para as causas profundas da fome 

e da pobreza, que atuaria na perspectiva de gerar sustentabilidade 

(geração de trabalho e renda, reforma agrária e outras);  

 Pelas políticas locais, a serem implantadas pelos governos 

estaduais e municipais e/ou pela própria sociedade civil na 

perspectiva da intersetorialidade e definidas a partir das 

necessidades de cada região. 

A preocupação com a fome concretizada no Programa Fome Zero, busca 

resgatar uma cadeia de significantes na tentativa de promover a inclusão social. A 

gênese e a trajetória do Programa Fome Zero, focadas desde os movimentos que o 

antecederam até a sua configuração atual, tem revelado uma compreensão 

categórica de que a questão da fome e a sua publicização devem ser abordadas 

como produção social. 

A fome compreendida como questão sociopolítica vem sendo 

historicamente objeto de preocupação e, no ano de 1993, se expressa formalmente 

quando da elaboração do documento “Politica de Segurança Alimentar”. Essa 

proposta foi entregue o então presidente do Brasil Itamar Franco, e consubstanciava 

referências demarcando a fome como a expressão máxima de injustiça social, como 

um estado de vulnerabilidade politica e, também, chamava a atenção da 
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responsabilidade do governo e da sociedade para o seu enfrentamento e superação. 

Essa situação foi posta na mesa de discussões para o desencadeamento 

de ações solidárias, em que as famílias pobres e vulneráveis ao quadro da fome e 

de desnutrição não fossem somente objeto de proteção, mas também sujeitos de 

direitos e deveres diante do Estado e da sociedade. 

A criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA – e 

a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, também chamada 

Campanha do Betinho na década de 1990, constituem exemplos desse percurso. 

A Fome Zero trata-se de uma politica de governo que se propõe a abrigar 

ações e programas de combate à pobreza e que conclama a sociedade civil a 

integrar-se neste mutirão cujos desafios extrapolam a esfera do próprio governo. 

O antigo Programa Fome Zero, hoje chamado de Estratégia Fome Zero, 

vem construindo territorialidades em regiões metropolitanas (por exemplo, ações de 

abastecimento) e no enfoque de sistemas descentralizados de SAN, que pretende 

dar territorialidade ao sistema alimentar, particularmente abordando o papel das 

relações de proximidade para a agricultura Familiar. 

4.4 Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa família foi implantado em outubro de 2003 e 

promulgado em 2004, através da criação da Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004, 

na gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

O Programa tem por principio norteador o combate à fome e à pobreza no 

país obtida através da unificação dos Programas de Garantia de Renda Mínima 

(PGRM) Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e Programa Auxílio-Gás com a pretensão 

de uma gestão descentralizada, com destaque para a intersetorialidade entre os 

entes federados e tendo, como suporte, a participação comunitária e controle social. 

Após oito anos de implantação, o Programa Bolsa Família desde o ano de 

2006 vem sofrendo pequenas alterações no que concerne aos valores dos 

benefícios recebidos pelas famílias que compõem o programa. 

Durante o período compreendido entre a promulgação da primeira lei que 
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regulamentou a organização estrutural, normativas e instruções, sobretudo no que 

diz respeito à caracterização das situações de pobreza e extrema pobreza no âmbito 

do Programa Bolsa Família, é possível construir uma análise relacionada ao caráter 

principal do programa. Tal análise recai nas relações e estas como diz Itaboraí 

(2005) “não garantem uma redistribuição equânime de recursos”. 

As politicas sociais precisam ser compreendidas como instrumentos que 

avaliam a rede de proteção social do Estado, a princípio debruçadas no trabalho de 

redistribuição de serviços que beneficiem socialmente os sujeitos, diminuindo as 

desigualdades promovidas pela economia do país.  

As teorias sociais vêm encontrando na “família o centro do processo de 

reprodução social e, portanto, um lugar decisivo para intervir em realidades sociais 

indesejáveis como a pobreza e o baixo capital humano”. (ITABORAÍ, 2005, p. 02).  

Dentro do quadro da teoria social reconhecemos que as famílias se 

estruturam a partir de relações de poder. No entanto, Isso não quer dizer uma 

redistribuição equânime de recursos e sim mostra um excesso de responsabilidades 

delegadas às famílias quando o Estado e o mercado não conseguem controlar 

socialmente os impactos provocados por mudanças relativas ao trabalho, à 

educação, à saúde e a própria assistência social traduzindo uma realidade perversa. 

Esse contexto lembra Goldani (2005, p.3) quando ela diz “é a passagem da 

mobilização de recursos da pobreza para a pobreza de recursos”. 

Conforme assinala Ivo (2004, p.57) no contexto das politicas públicas, o 

vetor central que subsidia esse programa refere-se a “proteção contra riscos”; 

combate à miséria; desenvolvimento de capacidades e o exercício pleno de 

cidadania; redistribuição de riquezas etc.  

Vale ressaltar que na pesquisa realizada por Jânia Maria Pinho Sousa 

(2009) ela faz referência a importância da Bolsa Família e a sua falta de integração 

com outros Programas como a falta de planejamento das ações no município onde 

foi realizada a pesquisa. Segundo Sousa (2009, p.107) “apesar do largo 

reconhecimento do significado do Programa Fome Zero-Bolsa Família para as 

famílias em geral, praticamente não há apoio às atividades produtivas desenvolvidas 

pelas famílias”. 
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Questiona-se a lógica do Bolsa Família, pelo fato de o programa não ser 

voltado para a produção, para o atendimento das necessidades produtivas dos 

agricultores, no entanto, a contribuição do Programa Fome Zero-Bolsa Família aos 

agricultores em relação à educação formal restringiu-se à exigência de que as 

crianças frequentem a escola. 

As condicionalidades criadas pelo Programa Bolsa Família visam o 

acesso a direitos básicos das famílias, assumindo o papel de elemento fundamental 

para a inclusão social desses grupos através da garantia aos serviços de educação, 

saúde e assistência social. Tem como premissa também a associação da 

transferência de renda direta aos direitos sociais básicos, promovendo e qualificando 

o acesso à educação e aos serviços básicos de saúde. 

Hoje o controle para ter acesso a bolsa família é o cadastramento único, 

que pressupõe a garantia de que os serviços prestados possuem boa qualidade, 

pelo menos as condicionalidades do programa no que tange pelo governo o federal 

a (transferência direta do benefício) e pela prefeitura local (gestão Bolsa Família), 

acredita-se que existe o interesse de privilegiar a família beneficiária como unidade 

de intervenção.  
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5  POLÍTICAS PÚBLICAS E O PODER DE AÇÃO DO ESTADO 

Este capítulo tem o objetivo de discutir o referencial teórico adotado no 

trabalho, evidenciando as vantagens de sua escolha, e estabelecendo uma reflexão 

sobre Estado e políticas públicas para a agricultura no Brasil, até o momento em que 

a agricultura familiar conquista mais espaço através da implementação do PRONAF. 

Tendo em vista que este estudo tem como objeto uma política pública 

específica, o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA sob um enfoque avaliativo, 

visando estudar a construção do programa e as relações nele estabelecidas, é 

importante se estabelecer as fronteiras teóricas nas quais o trabalho estará inserido. 

Considerando os limites existentes em grande parte dos estudos em 

políticas públicas para a agricultura Familiar, que consistem em avaliações ou 

descrições, no presente trabalho pretende-se de fato analisar o PAA sob o enfoque 

de uma perspectiva analítica e os benefícios que esse Programa trouxe para os 

agricultores do município de Viçosa, no Estado do Ceará. 

O interesse, nesse momento, é entender como vêm sendo interpretadas 

as motivações pelas quais o Estado, e seus gestores, manifestam interesse por 

implementar políticas públicas. Ou seja, busca-se entender qual é o papel do Estado 

e que interesses estão manifestos em suas ações.  

Essa questão não é inédita na literatura acadêmica, muito pelo contrário, 

constitui-se em uma temática institucionalizada na agenda de debates e pesquisas. 

Por esse motivo existe uma variedade de autores trabalhando com o tema, dos 

quais se pretende aqui selecionar os mais representativos e importantes para a 

temática desenvolvida adiante. A revisão que segue baseia-se, sobretudo no 

reconhecido artigo de Marques (1997), no qual o autor agrupa os principais 

pesquisadores sobre o tema das políticas públicas.  

Antes de se abordar a perspectiva do Estado na Sociedade, torna-se 

necessário fazer uma breve reflexão sobre o momento em que esta surge. É preciso 

entender aquilo que Evans (1993) denominou de as “ondas” de pensamento sobre o 

Estado e o desenvolvimento. De acordo com o autor, a perspectiva do Estado na 

Sociedade (ES) surge durante a terceira onda. Na primeira onda (décadas de 50 e 
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60) predominava a compreensão de que o Estado era o principal agente 

transformador, que deveria ser usado na promoção da mudança estrutural. Já a 

partir da década de 70, surge uma nova imagem do Estado, agora interpretado 

como problema, devido ao fracasso em promover as mudanças estabelecidas na 

onda anterior. Fortalecem-se as visões que entendiam que um Estado minimalista 

era o ideal, pois o Estado não seria um agente econômico ativo. Ancorados neste 

pensamento, os governos empreenderam a liberalização de suas economias e 

privatização, símbolo da segunda onda de interpretação. 

Ao final da década de 80, inicia-se a formação da terceira onda de 

pensamento sobre o Estado. A partir deste momento, reconhece-se novamente a 

centralidade do Estado no desenvolvimento, o que reacende a questão da 

capacidade de ação do Estado.  

Ocorre uma reorientação dos postulados em vigor na primeira onda: o 

problema não é o Estado em si, mas as deficiências institucionais que devem ser 

corrigidas. As expectativas otimistas irrealistas relativas ao Estado enquanto 

instrumento de desenvolvimento, que caracterizavam a ‘primeira onda’, foram 

exorcizadas, mas também o foram as visões utópicas de que o papel do Estado 

podia se limitar ao policiamento para impedir violações de direitos de propriedade. 

(EVANS, 1993, p. 109) 

A preocupação que é nova na terceira onda é com instituições e 

mecanismos adequados à mudança ou ajuste estrutural, o que leva a pensar em um 

Estado que não deve ser desmantelado, mas sim reconstruído. A reconstrução do 

Estado requer um novo entendimento de seu funcionamento, para que as relações 

internas a ele fiquem explícitas, ajudando a entender como ocorre o processo no 

interior do Estado. 

Para Evans, um dos elementos estruturantes da ação do Estado é a 

relação de troca existente entre os ocupantes de cargos e seus apoiadores. 

A maneira como essas relações são estabelecidas, de acordo com o 

autor, fazem a diferença entre um Estado e outro. Para o caso do Brasil, Evans 

identifica que o caráter da inserção da sociedade no Estado é predatório, uma vez 

que se dá pelo processo de apadrinhamento e de indicação política, tornando o 
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Estado um verdadeiro “cabide de emprego”. 

Notório se faz no período de eleição, onde todo aglomerado de 

oportunidade é fatiado por aqueles que detém o poder. Sendo assim as politicas 

públicas podem tomar outro rumo para atender os “conchaves” com prometidos. 

5.1 A agricultura e a Avaliação das políticas públicas brasileiras 

Esta seção tem o objetivo de relatar brevemente a história das políticas 

públicas para a agricultura brasileira, sobretudo nas décadas de 1960 a 1980, 

visando oferecer uma introdução ao próximo capítulo, que trata das políticas para a 

agricultura familiar, nas décadas mais recentes. No entanto, antes de se realizar a 

tarefa pretendida, é necessário fazer algumas observações sobre os estudos de 

políticas públicas no Brasil, de uma maneira mais ampla. 

A ciência social muito recentemente tem iniciado um debate em torno das 

políticas públicas no Brasil. Na busca por textos analíticos sobre politicas públicas, 

percebeu-se que a produção acadêmica em torno desse tema pode ser dividida em 

dois grupos: os estudos focados nas políticas sociais do Estado brasileiro e os 

estudos de avaliação das políticas públicas dos mais diversos setores. O primeiro 

campo é satisfatoriamente contemplado através de uma rede de pesquisadores que 

parece estabelecida e com uma agenda de pesquisas clara e em desenvolvimento, 

sobretudo pela análise das chamadas políticas de welfare state, como saúde, 

assistência social, previdência social, habitação, saneamento etc.  

No que diz respeito ao segundo grupo, da avaliação das políticas 

públicas, nota-se que o campo restringe-se, na maioria dos trabalhos, ao estudo dos 

impactos, limites ou sucessos de determinada política, o que parece estar muito 

mais de acordo com os interesses do Estado em avaliar suas ações do que com os 

interesses da ciência social em avaliar o Estado por meio de suas políticas.  

Quanto à avaliação das políticas públicas, nota-se que o campo restringe-

se, na maioria dos trabalhos, ao estudo dos impactos, limites ou sucessos de 

determinada política, o que parece estar muito mais de acordo com os interesses do 

Estado em avaliar suas ações do que com os interesses da ciência social em avaliar 

o Estado por meio de suas políticas. Na perspectiva de Faria (2004), a avaliação das 
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políticas seguiu uma orientação gerencialista, com viés predominantemente 

normativo, que serviu para instrumentalizar a busca pelo sucesso na reforma do 

Estado, nas décadas de 1980 e 1990. 

Na avaliação de Celina Souza (2003), houve uma evolução nas 

investigações sobre políticas públicas, mas ainda existe uma grande falta de diálogo 

entre os pesquisadores; uma preocupação em apenas descrever as políticas, sem 

entendê-las em seu contexto, o que mantêm os obstáculos para superar-se o limite 

setorial das pesquisas brasileiras. A autora observa que falta às pesquisas uma 

maior preocupação teórica, para superar os rótulos que muitas políticas assumem 

no Brasil, sem que os pesquisadores efetivamente tenham estudado o problema. 

Muito embora se devam reconhecer os avanços na agenda de pesquisas 

sobre políticas públicas, resultado alcançado em grande medida devido às 

mudanças da sociedade brasileira e dos programas governamentais (ARRETCHE, 

2003), existe consideráveis lacunas. Uma das mais importantes, do nosso ponto de 

vista, é uma discussão que esclareça as diferenças, se é que elas existem, entre 

políticas sociais, políticas públicas, compensatórias, assistenciais, estruturantes e 

demais adjetivos que podem ser acrescidos ao termo política.  

O esclarecimento deste ponto contribuiria no sentido de que os 

pesquisadores poderiam compartilhar de noções entre si, estabelecendo 

entendimentos sobre a trajetória das políticas públicas no Brasil, visando a um 

debate mais produtivo e unificador. Das noções acima citadas, a mais claramente 

definida e utilizada na literatura é a de política social ou welfare state, que de uma 

maneira geral, é bastante similar entre os autores. Medeiros (2001, p. 6), por 

exemplo, define welfare state como “[...] a mobilização em larga escala do aparelho 

de Estado em uma sociedade capitalista a fim de executar medidas orientadas 

diretamente ao bem-estar de sua população”. 

Com relação aos estudiosos de políticas públicas para a agricultura, o 

problema das definições é ainda mais acentuado. Grande parte dos trabalhos, 

sobretudo os mais recentes, se exime da preocupação em torno das definições, 

ignorando os processos que dão origem às políticas e as disputas que o permeiam. 

O foco destes estudos é a análise dos impactos e resultados das políticas, em um 

caráter normativo, de avaliações feitas sob encomenda e direcionados por órgãos 
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governamentais. Uma das exceções é o trabalho de Delgado (2001), que abre um 

importante livro no tema das políticas públicas para a agricultura. 

Delgado lança luz sobre as principais formas de intervenção do Estado na 

agricultura, classificando-as em política macroeconômica e setorial. As políticas 

fiscal, monetária, comercial e cambial compõem a política macroeconômica. Esta é a 

política mais abrangente de um Estado, e afeta direta ou indiretamente todos os 

setores da economia, nos quais se inclui o setor agropecuário.  

Pela sua importância e dimensão, a política macroeconômica pode 

neutralizar ou inviabilizar as políticas diretamente voltadas ao setor agropecuário. A 

esse respeito, Klaus Frey (2000) traz uma contribuição para o entendimento da 

trajetória dos estudos sobre políticas públicas em alguns países e de alguns 

referenciais e conceitos utilizados. 

As políticas setoriais são políticas econômicas construídas com o objetivo 

de influenciar um setor específico, e no caso das políticas para a agricultura podem 

ser divididas em três principais. A política agrícola é constituída tanto pelas políticas 

de mercado (preços, comercialização, crédito) quanto pelas políticas estruturais 

(fiscal, de pesquisa tecnológica e de extensão rural, de infraestrutura, e de recursos 

naturais e meio ambiente). A política agrícola pode ter efeitos mais conjunturais, 

sobre preços e comportamento dos agricultores, e também mais estruturais. 

A política agrária “[...] tem como objetivo tradicional intervir na estrutura da 

propriedade e da posse da terra prevalecente no meio rural, através de sua 

transformação ou regularização [...]” (DELGADO, 2001, p. 23-24). 

É uma política estrutural e de longo prazo, fundamental para se 

desencadear um processo que não se restrinja ao desenvolvimento agrícola, mas 

também ao desenvolvimento rural sustentado. 

As políticas ou programas diferenciados de desenvolvimento rural buscam 

atingir segmentos específicos do mundo rural, geralmente aqueles que foram 

excluídos da modernização produtiva e encontram-se empobrecidos. Em princípio, 

estas políticas buscam integrar as políticas agrícola e agrária, levando em 

consideração as necessidades específicas das comunidades atendidas. Estas 

políticas, conforme enfatiza Delgado, enfrentam problemas sérios, sendo na sua 
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maioria ações fracassadas, mas que servem de experiência. 

Segundo Delgado (2001, p. 28), pode-se dizer que há uma política 

agrícola ativa quando [...] o Estado executa ações autônomas e específicas voltadas 

para o setor – através do crédito, dos preços mínimos, da taxa de câmbio, da 

pesquisa e da assistência técnica etc. – tendo em vista o seu crescimento ou a 

compensação por penalizações sistemáticas impostas pela estratégia de 

desenvolvimento global em curso [...]. 

Como já exposto anteriormente, com exceções entre as quais está o 

trabalho citado acima, os estudos sobre políticas públicas para a agricultura são 

mais descritivos e avaliativos do que analíticos. Isto resulta em limites de literatura . 

Embora o autor faça um esforço para distinguir as políticas, também constata a 

necessidade de que no plano operacional elas estejam integradas, uma vez que não 

se pode imaginar que uma política isolada consiga gerar avanços significativos no 

setor agropecuário. 

A literatura que aborda as políticas públicas destinadas à agricultura trata 

as décadas de 1960 e 1970 como um marco. Foi nesse período que aconteceram 

mudanças profundas na agricultura brasileira, e seu conhecimento é fundamental 

para se entender as mudanças nas décadas mais recentes. 

Para Gonçalves Neto (1997) o Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social (1963-1965), organizado por Celso Furtado, recolocou o papel 

do Estado como propulsor da economia desenvolvimentista nacional, que naquele 

momento passava por um esgotamento. O diagnóstico era de que existiam alguns 

obstáculos ao revigoramento do desenvolvimentismo, tal como a estrutura agrária 

avessa às novas tecnologias, que acabava atrasando todo o conjunto da economia. 

Era sobre esta estrutura que o Estado deveria agir, se pretendesse se desvencilhar 

do atraso. 

Na década de 70 deixa-se de encarar a agricultura como um entrave ao 

crescimento do Brasil, já que ela demonstra sinais de evolução e modernização, 

respondendo positivamente aos estímulos governamentais. O crédito farto e barato 

foi uma das principais ações direcionadas à agricultura. No entanto, demonstrou-se 

uma política extremamente concentradora e seletiva, que beneficiava principalmente 
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os grandes e ricos produtores. A política de crédito tornou-se uma política mal 

distribuída territorialmente, localizada, atendendo um grupo específico de produtos e 

de produtores. As discriminações ocorridas com a alocação do crédito obedecem 

aos interesses políticos e econômicos. Os recursos disponíveis não eram 

direcionados a todos os produtores rurais, apenas a um grupo específico. A opção 

feita era por aqueles grupos da burguesia rural que possuíam alianças com a 

burocracia estatal, direcionando os recursos para grupos específicos. 

A partir de 1979, dificuldades econômicas, aliadas ao alto custo 

administrativo das operações de crédito, e o peso elevado sobre os bancos públicos, 

com a ausência de bancos privados, fazem com que os recursos disponibilizados ao 

crédito sejam drasticamente reduzidos. Gonçalves Neto (1997) observa que por 

mais concentradora que fosse a aplicação do crédito, quando de sua diminuição, os 

recursos ficaram ainda mais concentrados, com a redução drástica da participação 

dos pequenos produtores e uma ascensão dos grandes. 

Não se pode esquecer a baixa remuneração do trabalhador rural 

brasileiro que deve ser explicada através do processo histórico da conformação da 

agricultura, onde o domínio do latifúndio permitiu a imposição de baixos salários que 

por sua vez se transformaram na base para uma produção agrícola extensiva e de 

baixa produtividade. 

O Estado desenvolveu um papel fundamental na transformação da 

agricultura. A oferta de crédito vinculava-se diretamente ao uso de novas 

tecnologias, tais como fertilizantes, implementos, defensivos e sementes 

selecionadas. Nos setores que exigiam grande capital e que a iniciativa privada não 

se dispunha a trabalhar, o próprio Estado passou a agir.  

A questão da produção de matéria-prima barata para fertilizantes por 

parte do Estado contribuiu muito para a quimificação da agricultura, somada à 

produção de defensivos químicos. Para difundir estas tecnologias surgiu, em 1974, a 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER). Dessa 

forma fechava-se o elo entre difusão e emprego de novas tecnologias na busca da 

modernização da agricultura brasileira. 

As ações tomadas a partir deste diagnóstico dão origem ao que 



63 

Kageyama et al. (1990) denominaram de passagem do complexo rural brasileiro ao 

complexo agroindustrial. O objetivo das ações empreendidas pelo Estado foi de 

modernizar a agricultura, visando tirá-la do atraso e assim contribuir com o 

desenvolvimento da economia como um todo. 

O Programa de Ação Econômica do Governo (1964-1966) previa as 

seguintes ações sobre o meio rural: [...] eliminação do controle de preços e 

facilitação para a exportação, aprimoramento da política de preços mínimos, a 

expansão do crédito agrícola, o aumento da capacidade de armazenagem, incentivo 

à utilização de adubos, corretivos e sementes melhoradas, investimentos nem 

mecanização, em pesquisas e aperfeiçoamento de métodos de produção. 

(GONÇALVES NETO, 1997, p. 129). 

Uma das ações mais importantes para a agricultura na década de 60 foi a 

criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 1965. O SNCR ofertava 

crédito aos agricultores, de maneira farta e barata. À oferta de crédito, que 

possibilitou a expansão da utilização de equipamentos agrícolas, uso de defensivos 

químicos e demais tecnologias consideradas inovadoras, somaram-se ações na 

área de pesquisa e fomento e política de preços mínimos. 

A agricultura exerce uma função estratégica nos países de capitalismo 

avançado, na medida em que produz alimentos a baixo custo, permitindo a redução 

dos gastos com a reprodução da força de trabalho necessária à continuidade do 

próprio capitalismo. 

Abramovay (1998) explica esta capacidade da agricultura Familiar de 

produzir alimentos a baixo custo pelo mecanismo do treadmill. À medida que os 

agricultores forem incorporando novas tecnologias em sua produção, e que essas 

tecnologias forem de uso geral, o acréscimo de renda proporcionado pela tecnologia 

vai decrescendo, até tornar-se semelhante à renda antes do uso da inovação. Com 

esse processo, os preços dos produtos agrícolas seriam pressionados para baixo, já 

que ocorre um aumento na produção, resultado da aplicação das novas tecnologias.  

Cabe lembrar que o próprio autor chama a atenção para o fato de que é 

neste ponto que o Estado age em favor da agricultura Familiar, mantendo um 

patamar mínimo de preços para os produtos agrícolas. 
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Ricardo Abramovay (1998) aprofunda essa questão, e trata mais 

especificamente dos interesses do Estado em promover e garantir a permanência da 

agricultura Familiar. O autor afirma a importância atual da agricultura Familiar, e sua 

condição particular no ambiente econômico capitalista contemporâneo: “[...] é em 

torno do estabelecimento Familiar que se estrutura socialmente a agricultura nos 

países capitalistas avançados.” (ABRAMOVAY, 1998, p. 210). 

Tomando como referência empírica a realidade dos países capitalistas 

avançados, Abramovay sustenta que se forma um setor com um grande número de 

unidades Familiares atomizadas, mas que possuem uma articulação oriunda tanto 

de suas organizações profissionais quanto do controle do Estado. 

O Estado previdenciário agrícola não consiste apenas na contemplação 

dos problemas sociais ligados ao desenvolvimento agrícola. Além da administração 

do êxodo rural, das políticas de ocupação do território e da formação profissional, o 

Estado acaba por responder pela própria formação da renda do setor. 

(ABRAMOVAY, 1998, p. 210). 

Foi a partir da Constituição Federal de 1988, que a sociedade civil passou 

a exercer sua cidadania através dos instrumentos de gestão participativa. No sentido 

de repensar as bases do modelo de desenvolvimento rural do país, o Estado passou 

a reorientar suas ações através da descentralização das políticas públicas. Por 

representar uma alternativa de desenvolvimento sustentável, a agricultura Familiar 

passou a ter políticas específicas a partir dos anos noventa. Desta forma, o governo 

passou a utilizar o território como base para aplicação das políticas públicas. 
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6  PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). 

O objetivo deste capítulo é analisar a implantação do PAA a partir da 

percepção dos agricultores beneficiados pela aquisição dos produtos com recursos 

do supracitado programa.  

Esse programa, criado em 2003, no bojo do programa Fome Zero, visa 

adquirir alimentos para as pessoas em situação de insegurança alimentar e, 

simultaneamente, apoiar agricultores pobres com dificuldade na comercialização dos 

seus produtos, garantindo a compra da sua produção e remunerando a preços de 

mercado, com base na média de preços da região onde o mesmo é executado.  

O Programa de Aquisição de Alimentos foi instituído pela Lei nº 10.696, 

de 02 de julho de 2003, em seu artigo 19, “com a finalidade de incentivar a 

agricultura Familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de alimentos 

para pessoas em situação de insegurança alimentar, e à formação de estoques 

estratégicos”. Sua regulamentação se dá, atualmente, pelo Decreto nº. 5.873, de 15 

de agosto de 2006, que revogou o Decreto nº. 4.772, de 02 de julho de 2003, 

alterando com isso, entre outros itens, o limite máximo de compra pelo Estado do 

agricultor Familiar de produtos agropecuários, o qual passou de R$ 2.500,00 por 

agricultor ao ano para R$ 3.500,00 por agricultor ao ano. 

No ano de 2012, através do decreto nº 7.775, de 04 de Julho de 2012, 

define em seu artigo 19 como se dará a execução do programa na diversas 

modalidades em relação ao limite de pagamento para cada família, tais como segue 

abaixo: 

Art. 19.  A participação dos beneficiários e organizações fornecedores, 

conforme previsto nos incisos II e III do caput do art. 4º, seguirá os 

seguintes limites: 

I - por unidade familiar: 

a) R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por ano, na modalidade 

Compra com Doação Simultânea; 

b) R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ano, na modalidade Compra Direta; 

c) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por semestre, na modalidade Incentivo à 

Produção e ao Consumo de Leite; 
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d) R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ano, na modalidade Apoio à Formação 

de Estoques; 

e) R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ano, na modalidade Compra Institucional;  

f) até 8.000,00 (oito mil reais), por ano, nas demais modalidades definidas 

pelo GGPAA. 

A fome e a insegurança alimentar e nutricional ainda estão fortemente 

presentes no Brasil, e a agricultura Familiar pode ter um papel de destaque nesse 

contexto, contribuindo para a erradicação desse flagelo.  

O PAA, como instrumento específico de fortalecimento da agricultura 

Familiar, propõe-se a articular simultaneamente, o abastecimento de pessoas em 

situação de insegurança alimentar e a comercialização da produção agrícola. Surge, 

portanto, como, elemento essencial, que, além de resgatar práticas anteriores ao 

programa, introduz fatores inovadores que justificam um estudo mais aprofundado 

do assunto. 

O PAA emergiu procurando exercer, simultaneamente, os papéis de 

política agrícola e de segurança alimentar. Essa integração torna difícil a delimitação 

de fronteiras entre os papéis exercidos pelas diferentes modalidades que compõem 

o PAA, apesar de existirem funções preponderantes a cada uma delas. 

Segundo Martins (2006, p. 76),  

É possível denotar certa predominância entre esta ou aquela função. No 
caso as modalidades destinadas a prioritariamente cumprir o papel de 
apoiar a comercialização ainda que esta não seja sua única finalidade, 
estão perdendo importância relativa no cenário estadual com a paralisação 

das operações de CAAF ao passo que ganham mais força as modalidades 

destinadas a suprir o abastecimento alimentar das populações de risco e 

geridas na forma de parceria. 

Para Schimitt (2005) uma das grandes vantagens do PAA foi a autonomia 

conferida aos pequenos produtores em relação aos atravessadores, que, em geral, 

remuneram mal estes produtores. A intervenção governamental, além de pagar um 

preço maior, estipula um referencial de preços e tenciona a elevação dos preços 

pagos pelos atravessadores. 

Em sua avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar, Delgado (2005), informa: parte em resposta às sugestões do Consea, parte 

como fruto da iniciativa autônoma do então Ministério de Combate à Fome, o 



67 

governo federal tomou decisão de criar por Medida Provisória (posteriormente 

transformada na Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003) o Programa de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar (PAA).  

Esse programa, financiado com recursos do Fundo da Pobreza, aliado à 

Política de Garantia de Preços Mínimos, deveria cumprir um papel central na 

garantia de condições de comercialização da produção Familiar e dos assentados 

da reforma agrária, segundo sua concepção e aquela preconizada nas Diretrizes do 

CONSEA (DELGADO, 2005, p. 23). 

De acordo com Martins e Carneiro (2007), o objetivo do PAA deve se 

reestruturar-se como polo de demanda institucional para garantir a comercialização 

da produção da agricultura Familiar e também dos assentados pela reforma agrária. 

Quanto à questão da segurança alimentar, deve objetivar as subvenções 

ao consumo de alimentos àqueles em situações de risco alimentar. Para Vieira e 

Viana (2006, p. 4), “a distribuição de renda, assegurar a circulação do dinheiro na 

economia local, a exploração mais racional do espaço rural, o incentivo à 

agrobiodiversidade e a preservação da cultura alimentar regional” também fazem 

parte dos objetivos do PAA.  

Maluf (2009), por sua vez, é mais cauteloso na avaliação do alcance do 

programa, limitando-se a ressaltar que diante da fragilidade dos canais de 

comercialização dos pequenos agricultores Familiares, qualquer melhoria por meio 

de uma política que os favoreça, ainda será vulnerável, de maneira que se 

interrompida, afetará os agricultores que não estejam suficientemente estabelecidos. 

A respeito das modalidades e da composição institucional do PAA, Mattei 

(2007) esclarece: 

A gestão nacional está ao encargo de um comitê ministerial com a 

participação do Ministério da Fazenda (MF), Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), enquanto que a 

operacionalização das ações é de responsabilidade do MDS e da CONAB. 

O programa, que é composto pelas modalidades Compra Direta da 

Agricultura Familiar (CDAF); Compra Antecipada Especial da Agricultura Familiar 
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(CAEAF); e Compra Direta Local da Agricultura Familiar (CDLAF) (MATTEI, 2007, p. 

6-7). 

Importa ressaltar que, atualmente, a modalidade Compra Antecipada da 

Agricultura Familiar (CAAF), especialmente dirigida aos assentados de reforma 

agrária, não consta mais entre as modalidades integrantes do PAA.  

Segundo os dados divulgados pelo governo, entre 2003 e 2005, A 

CONAB aplicou 301,5 milhões de reais beneficiando cerca de 41 mil famílias em 

2003 e cerca de 52 mil em 2005. No primeiro ano, cerca de 70% dos recursos foram, 

absorvidos pela Compra Antecipada da Agricultura Familiar (CAAF), modalidade que 

deixou de ser operada em 2005. A Compra Antecipada Especial para Doação 

Simultânea e/ou Formação de Estoque, absorveu cerca de 22% dos recursos 

aplicados em 2003, 33% dos recursos aplicados em 2004 e 66% dos recursos 

aplicados em 2005 (CONAB, 2006, p. 7). 

Além das modalidades apresentadas acima, existe também a modalidade 

IPCL – Incentivo à Produção e Consumo do Leite –, que apoia o consumo e a 

produção Familiar de leite, procurando minimizar a vulnerabilidade social através do 

combate à fome e a desnutrição, contribuindo para o fortalecimento da agricultura 

Familiar por meio da compra e distribuição de leite com garantia de preço. 

Em 2006, o MDS contratou uma avaliação do PAA em vários Estados. Tal 

estudo contemplou regiões do nordeste e sul do país, fundamentando de uma certa 

fora este trabalho, girando em torno dos seguintes objetivos: 

1. Avaliar o potencial de mercado gerado pelas compras públicas do PAA; 

2. Analisar os efeitos gerados pelo PAA sobre os atores envolvidos na 

comercialização de produtos da agricultura Familiar e; 

3. Avaliar o desenho institucional do programa focando na otimização do acesso 

aos mercados locais pelos agricultores Familiares (CERQUEIRA; ROCHA; 

COELHO, 2006). 

Durante muitos anos as políticas públicas voltadas ao espaço rural 

privilegiaram a agricultura patronal com vistas à exportação, além de possuírem a 

centralização e verticalidade como principal característica. Pergunta-se, portanto: 

1. O PAA é uma política de caráter territorial? 
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2. Qual o papel do PAA no fortalecimento da Agricultura Familiar e na segurança 

alimentar do município? 

3. Como o PAA é capaz de produzir desenvolvimento territorial articulando 

espaço rural (agricultores Familiares) e urbano (entidades filantrópicas)? 

A propósito dos benefícios advindos do PAA, em suas múltiplas 

implicações, a CONAB (2000) constata que por meio das ações do PAA toda a 

cadeia produtiva é beneficiada, melhorando, consequentemente, as condições 

sociais da população, já que o agricultor tem mercado garantido a um preço justo 

para seus produtos. Os comércios locais contam com consumidores de melhor 

poder aquisitivo; com essa geração de renda, o município tem uma arrecadação 

maior de imposto e as comunidades com risco alimentar recebem uma alimentação 

mais nutritiva, modificando positivamente seus hábitos alimentares. 

6.1 O PAA e a Segurança alimentar e nutricional 

É importante que, ao se tratar do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA), sendo esse integrante do programa Fome Zero, seja 

considerada, em algum momento, a segurança alimentar e nutricional como ponto 

de partida, de maneira a sensibilizar as posturas estritamente políticas e 

econômicas, de forma que não sejam indiferentes à realidade social concreta. 

No discurso proferido durante a cerimônia de sanção da Lei que institui o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva afirmou: 

Dizia-se, entre outras coisas, que a insegurança alimentar era uma questão 

menor do desenvolvimento. Que não era preciso transformá-la em agenda 

de Estado. Tampouco seria certo ampliar recursos orçamentários para esse 

fim. Bastaria seguir a mecânica de mercado e as coisas se ajustariam 

espontaneamente na vida dos brasileiros mais pobres. [...] Nós entendemos 

que o processo de desenvolvimento não se faz assim. Não se terceiriza 

assim o destino de um povo. A desigualdade não pode ser tratada como 

uma opção consciente dos excluídos. Nem a fome, como atributo voluntário 

dos famintos (BRASIL, 2006, p. 3). 

Com o discurso proferido, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sintetiza 

parte do que foi abordado até este ponto. Elevar a segurança alimentar e nutricional 

a outro nível de interesse indica que a vontade política pode e deve fazer a 

diferença, antecedendo os ajustes espontâneos do livre mercado, por se tratar do 
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destino do povo, que não escolheu ser miserável e passar fome. 

Para Singer (2000), a emancipação dos excluídos implica a destruição do 

tecido social que os submete e a construção, em seu lugar, de um outro que 

sustente sua transição à normalidade. Isso significa dizer que as medidas 

pretendidas devem, além das ações emergenciais, promover alterações de base 

estrutural. Romper o tecido social não significa romper com tudo o que está 

estabelecido, mas romper com certas prioridades, elegendo outras em seu lugar. 

Nas palavras de Frei Betto (2003): 

 
Segurança alimentar é um conceito que data da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) e tem a ver, sim, com segurança nacional. A soberania de uma 

nação corre o risco de fragilizar-se na medida em que ela não assegura à 

sua população alimento em quantidade e qualidade suficientes; não prevê 

estoques reguladores; nem medidas preventivas às calamidades naturais; e 

vê-se obrigada a importar alimentos imprescindíveis à cesta básica (BETTO, 

2003, p. 53). 

A segurança alimentar e nutricional, portanto, implica no fortalecimento e 

emancipação de toda a nação, dignidade essa que confere valor e força a todos os 

setores de atividade do país. A fome desperdiça o potencial de todo o povo. 

É exatamente dentro de uma situação crítica e fragmentada de segurança 

alimentar que emerge o projeto Fome Zero, aspirando sanar, por meio do PAA, parte 

da histórica problemática da agricultura Familiar e da segurança alimentar no Brasil. 

Para Yasbek (2004): [...] estava explícita a preocupação do programa na 

conjugação adequada entre as chamadas políticas estruturais – voltadas à 

redistribuição de renda, crescimento da produção, geração de empregos, reforma 

agrária, entre outros e as intervenções de ordem emergencial, muitas vezes 

chamadas de políticas compensatórias (YASBEK, 2004, p. 106). 

De acordo com Soares (2009), o programa Fome Zero combina as 

políticas do âmbito estrutural, específico e local, conciliando os aspectos 

emergenciais e estruturais, apresentando propostas de curto e médio prazo. 

A elaboração destas políticas direcionadas ao meio rural vem enfrentando 

um conjunto de novas questões relacionadas à prática dos programas 

governamentais, exigindo novos atributos e novas formas de operar os instrumentos 
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de intervenção pública. Assim, na última década do século XX a mobilização de 

diversos grupos sociais provocou a inserção de medidas emergenciais e estruturais 

na agenda política nacional, foi então que no ano de 2002 através do Projeto Fome 

Zero – PFZ a sociedade brasileira vislumbrou a possibilidade de obter um novo olhar 

por parte do poder público aos menos favorecidas. 

As ações instituídas pelo PFZ são direcionadas pela Segurança Alimentar 

e Nutricional – SAN a qual se refere aos aspectos de desenvolvimento econômico e 

social baseado na produção alimentar que estimule a revalorização de métodos 

tradicionais de manejo e gestão ambiental apoiado nos conhecimentos acumulados 

pelas populações locais. 

Todos os aspectos elencados anteriormente destacam a grande 

importância socioeconômico- ambiental exercida pela agricultura Familiar. 

Entretanto, não são poucas as dificuldades e os desafios a serem superados. 

Todavia, o maior problema a ser destacado é o êxodo rural provocado pela 

insuficiência de renda no campo.  

Neste aspecto, os programas de fortalecimento da agricultura Familiar 

mostram-se como uma ação governamental que pode garantir a permanência 

destas pessoas em seu local de origem. 

É exatamente aqui que a função do PAA na modalidade Compra Direta se 

instala. Utilizado para assegurar o auxílio a este segmento. A II Conferência 

Nacional sobre Segurança Alimentar e Nutricional reafirma sua importância como 

medida para o fortalecimento da agricultura Familiar. Mantendo e ampliando 

investimentos do poder público que venham promover a soberania alimentar. Dentro 

da abordagem de desenvolvimento territorial rural, o enfoque principal do PFZ é 

suprir a questão de insegurança alimentar pela agricultura Familiar local, gerando 

renda ao campo, fortalecendo a economia local.  

Neste sentido, a opção pela a agricultura Familiar promove a construção 

de modelos de produção alimentar que promovam o acesso a alimentação 

adequada e saudável. No bojo das ações instituídas pelo PFZ está segundo Souza 

(2006), a teoria do desenvolvimento territorial, pois “busca por um projeto de 

desenvolvimento capaz de redefinir o espaço geográfico, político e econômico do 
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país” (op. cit., p. 9). 

O termo agricultor Familiar encontra-se amparado pela legislação 

brasileira, através do artigo 2º, da Lei 11.326, aprovada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pelo presidente da República em 24 de julho de 2006, que considera [...] 

agricultor Familiar e empreendedor Familiar rural é aquele que pratica atividades no 

meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

1. Não detenha, a qualquer título, área maior do que 04 (quatro) módulos fiscais;  

2. Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

3. Tenha renda Familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

4. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 

2006, p. 1). 

Observa-se que a delimitação institucional do conceito de agricultura 

Familiar mostrasse abrangente o bastante para abarcar sob esta definição a 

diversidade existente no espaço rural brasileiro, pois, se utiliza do tamanho da 

propriedade, da predominância da mão-de-obra e da gestão Familiar.  

Diante desta diversidade, o PRONAF exige alguns pré-requisitos aos 

seus beneficiários: os agricultores devem ser proprietários, arrendatários, posseiros, 

parceiros ou concessionários da reforma agrária; residentes na propriedade ou em 

local próximo; detenham no máximo quatro módulos fiscais de terras, ou no máximo 

seis módulos se for pecuarista Familiar quantificado conforme a legislação em vigor; 

deve apresentar 80% da renda bruta anual Familiar advinda da exploração 

agropecuária ou não agropecuária do estabelecimento mantendo até dois 

empregados permanentes admitindo o auxílio eventual de terceiros. 

De acordo com o MDA, a agricultura Familiar é uma forma de produção 

onde predomina a integração entre gestão e trabalho, é o agricultor e sua família 

que dirige o processo produtivo. Para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, a agricultura Familiar deve atender a dois requisitos básicos: a 

gestão do estabelecimento deve ser exercida pelo produtor e a mão-de-obra 

Familiar deve ser superior a contratada. 
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Como uma das ações do PFZ e abrigada no bojo da estratégia da SAN, o 

PAA configura-se num instrumento de política pública instituído pelo artigo 19 da Lei 

nº. 10.696 de 02 de julho de 2003, regulamentado pelo Decreto 4.772, de 

02/07/2003, substituído pelo Decreto 5.873 de 16/08/2006. Abrange todo o território 

brasileiro e foi formulado com o objetivo de incentivar a agricultura Familiar através 

da compra da produção dos agricultores Familiares e assentados da reforma agrária 

conforme expõe o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS: Promover a 

articulação entre a produção da agricultura Familiar e a destinação desta produção, 

visando o desenvolvimento da economia local e o atendimento direto às demandas 

de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais locais. (MDS, 2004, 

p. 5) 

Os objetivos específicos elencados pelo PAA são: 

 Garantir o direito humano à alimentação conforme os hábitos 

culturais locais, para os segmentos populacionais que vivem 

em situação de vulnerabilidade social e de insegurança 

alimentar e nutricional – que são assistidos por entidades e 

programas sociais; 

 Garantir a compra e o escoamento de produtos da agricultura 

Familiar e de assentados da reforma agrária com 

remuneração adequada; 

 Aumentar em quantidade e qualidade o abastecimento de 

gêneros alimentícios aos restaurantes populares, cozinhas 

comunitárias e bancos de alimentos, tendo em vista ampliar o 

número desses equipamentos e a capilaridade de distribuição 

de alimentos e refeições, em especial nas áreas 

metropolitanas e capitais, para atender às populações com 

déficits de consumo alimentar - nutricional; 

 Potencializar o atendimento dos programas e entidades 

sociais locais, com a doação de alimentos e refeições 

balanceadas, para melhorar a dieta alimentar das populações 

em situação de insegurança alimentar e nutricional; 
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 Eliminar a carência nutricional da população vulnerável à 

fome, respeitando as diferenças de hábitos regionais; 

 Capacitar os beneficiários do projeto para a gestão 

empreendedora de negócios em caráter associativo e 

cooperativo; 

 Fortalecer as economias locais com a geração de trabalho e 

aumento da renda na agroindústria Familiar; 

 Promover ações de educação alimentar voltada à segurança 

nutricional, preservação e resgate da cultura gastronômica, 

combate ao desperdício e promoção da saúde. (MDS, 2004, 

p. 4). 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA é uma destas ações e 

busca estimular e fortalecer a agricultura Familiar brasileira, auxiliar o 

desenvolvimento local e suprir a demanda de alimentos ofertados por instituições e 

programas sociais que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar. 

Contudo, importante ressalva ao programa é feita ainda por Yasbek, 

quando assinala que apresenta deficiências, em especial “no tocante à 

problematização dos fundamentos estruturais da desigualdade social que 

historicamente caracterizam a sociedade brasileira” (2004, p. 108). Assim, o 

Programa também apresenta certas lacunas, ao não considerar outros programas 

sociais relacionados ao enfrentamento da pobreza, “principalmente as políticas de 

seguridade social conforme propõe a Constituição Federal de 1988”. 

Dessa forma, o PAA foi abordado como relacionado a uma concepção de 

desenvolvimento recente que busca reformar o desenvolvimento rural, através da 

incorporação de um viés territorial que permitisse a formulação de propostas 

voltadas para um segmento que permanecia à margem das políticas públicas 

dirigidas ao mundo rural: os pequenos agricultores Familiares.  



75 

7  O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS – PAA E SEU PAPEL NO FOMENTO A INCLUSÃO SOCIAL NO 
CAMPO 

Este capítulo dedica-se à apreensão e ao aprofundamento da realidade 

vivida pelos atores sociais envolvidos no processo de implantação do PAA – na 

modalidade Compra Direta, no ano de 2010, na cidade de Viçosa do Ceará. Desta 

forma, busca-se abordar aspectos específicos do contexto municipal tais como os 

aspectos demográficos, históricos e socioeconômicos. 

Assim, na última década do século XX, a mobilização de diversos grupos 

sociais provocou a inserção de medidas emergenciais e estruturais na agenda 

política nacional, foi então que no ano de 2002 através do Projeto Fome Zero – PFZ 

a sociedade brasileira vislumbrou a possibilidade de obter um novo olhar por parte 

do poder público aos menos favorecidos. 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA busca estimular e 

fortalecer a agricultura Familiar brasileira, contribuir no desenvolvimento local e 

suprir a demanda de alimentos ofertados por instituições e programas sociais que 

atendem pessoas em situação de insegurança alimentar. 

7.1 Perfil do município de Viçosa do Ceará 

Viçosa do Ceará é o primeiro município criado na Serra da Ibiapaba, 

inicialmente habitada por índios Tabajaras pertencentes ao ramo Tupi, Anacé, Arariú 

e Croatá do ramo Tapuia. Viçosa foi antiga aldeia de índios dirigida por padres da 

Companhia de Jesus. Foi desbravada ao findar o século XVI, quando do contato dos 

índios com os franceses, vindos do Maranhão entre 1590 e 1604, data em que foram 

expulsos por Pero Coelho de Sousa, quando este fazia tentativas de colonização 

portuguesa no Ceará. (IPECE, 2012) 

A metade do seu território está localizada na Chapada da Ibiapaba, mas 

uma grande área é de relevo característico das regiões sertanejas. Há alguns que 

chamam de "Região de todos os biomas", por apresentar desde o cerrado até 

mesmo mata atlântica. (IPECE, 2012) 

O Município de Viçosa do Ceará pertence à microrregião de Ibiapaba na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Ibiapaba
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5ª Região Administrativa do Estado e faz parte da macrorregião de Planejamento 

Sobral/Ibiapaba. Está localizado na mesorregião noroeste Cearense cujos 

municípios limítrofes são: ao norte com o município de Granja, ao sul como 

município de Tianguá, ao leste os municípios de Tianguá e Granja e a oeste faz 

divisa com o Estado do Piauí. Distância em linha reta da capital 295 Km 

(IBGE/IPECE), via estrada BR 222, cerca de 350km. (IPECE, 2012) 

Os aspectos climáticos variam do Tropical quente semiárido brando nas 

regiões de menor altitude (próximas à divisa com o Piauí) e tropical quente sub 

úmido nas regiões de maior altitude e nas encostas da Chapada/Serra da Ibiapaba. 

No período chuvoso varia entre o tropical quente semiárido brando ao tropical 

quente sub úmido (FUNCEME/IPECE) 

A precipitação pluviométrica média é de 1.349 mm, com temperaturas 

entre 22° e 24°, sendo concentrada do mês de janeiro a abril. A temperatura média 

anual situa-se entre 20 e 31°C na maior parte do território. (FUNCEME/IPECE) 

O município tem 54.961 habitantes sendo a densidade demográfica de 

42,2 hab/km². A população urbana está estimada em 32,4%, o que o caracteriza 

como município com predominância rural, tendo em vista 67,6% da população estar 

localizada na zona rural do município de Viçosa do Ceará. (IBGE, Censo 2010) 

Quanto aos componentes ambientais o município apresenta Relevo e 

Solos do tipo Areias Quartzosas Distróficas, Solos Litólicos, Latossolo Vermelho-

Amarelo, Planossolo Solódico e Podzólico Vermelho-Amarelo e Floresta 

Subperenifólia Tropical (FUNCEME/IPECE) 

O ano de criação do município e distritos na divisão politico-administrativa 

territorial tem-se a seguinte ordem cronológica: Viçosa do Ceará criado em 1758; 

General Tibúrcio e Quatiguaba em 1933; Padre Vieira 1938; Lambedouro em 1951; 

Juá dos Vieiras, Manhoso e Passagem da Onça em 1991 (IBGE/IPECE). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuvas
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7.2 Aspectos Demográficos 

 População Residente - 1991/2000/2010 TABELA 1 - 

Discriminação  

População Residente 

1991 2000 2010 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL  40.865  100  45.427  100   54.955  100 

Urbana   10.505  25,71  14.478  31,87   17.827  32,44 

Rural  30.360  74,29  30.949  68,13   37.128  67,56 

Homens  20.699  50,65  23.090  50,83   27.603  50,23 

Mulheres  20.166  49,35  22.337  49,17   27.292  49,66 
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – Censos Demográficos 
1991/2000/2010. 

 

No Estado do Ceará as áreas urbanas apresentam as maiores 

concentrações demográficas. No ano de 2010, Viçosa do Ceará abrigava uma 

população residente de 54.955 habitantes, sendo 17.827 residentes na zona urbana 

e 37.128 na rural, ou seja, 32,44% e 67,56% do total da população residem na zona 

urbana e rural, respectivamente. 

A tabela nº 1 mostra que o aumento da população é relativamente linear 

até os dias atuais. Observa-se um decrescimento da população residente da zona 

rural que em 1991 participava com (74,29%), na década de 2000 teve um 

decréscimo de (68,13%) e 2010 com (67,56%).  

Embora a densidade seja geral, incluindo áreas urbanas e rurais, a maior 

densidade populacional sempre está relacionada com maior intensidade de redes 

sociais, econômicas e territoriais, favorecendo o desenvolvimento em geral e o rural 

em particular. 

Este aspecto tem despertado interesse em estudos e debate relacionados 

à necessidade de diminuir a população para facilitar a resolução de problemáticas 

relacionadas à questão alimentar, tendo presente, neste caso a teoria malthusiana3.  

 

                                                            
3
 A teoria malthusiana foi desenvolvida por Thomas Malthus, sendo que ele foi o primeiro a 

desenvolver uma teoria populacional, relacionada com a fome. Malthus era preocupado com o 

crescimento populacional, promovido pela melhoria da qualidade de vida, e alertava para a 

importância do controle de natalidade, pois considerava que o aumento desordenado da população 

poderia ocasionar a falta de alimentos. 
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 População Recenciada por Sexo, segundo os grupos de TABELA 2 - 
Idade- 2000/2010 

Grupos de Idade 

População Residente 

TOTAL Homens  Mulheres 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

TOTAL 45.427 54.955 23.030 27.663 22.397 27.292 

0-4 anos 6.038 4.826 3.046 2.476 2.992 2.350 

5-9 anos 6.298 5.518 3.213 2.844 3.085 2.674 

10-14 anos 5.902 6.805 2.961 3.402 2.938 3.403 

15-19 anos 5.148 6.645 2.715 3.377 2.433 3.269 

20-24 anos  3.712 4.935 1.965 2.486 1.747 2.449 

25-29 anos 2.892 4.452 1.467 2.267 1.425 2.185 

30-34 anos 2.678 3.724 1.369 1.960 1.309 1.764 

35-49 anos 2.366 3.243 1.175 1.624 1.191 1.619 

40-44 anos 1.908 2.967 1.003 1.513 905 1.454 

45-49 anos 1.595 2.492 7546 1.212 839 1.280 

50-59 anos 2.795 3.652 1.364 1.784 1.431 1.868 

60-69 anos 2.123 2.877 1.021 1.402 1.102 1.475 

70-ou mais anos 1.972 2.818 972 1.316 1.000 1.502 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000/2010. 

 

 A tabela nº 2 mostra a população residente por idade onde o maior 

índice populacional de 13.450 é representada pela faixa etária de 10 a 19 anos. Com 

destaque a população representada por 16.032 de 15 a 29 anos, que têm direito ao 

Crédito de Investimento tanto para jovens agricultores pertencentes a famílias 

enquadradas no Pronaf, maiores de 16 e com até 29 anos que tenham concluído ou 

estejam cursando o último ano em escolas técnicas agrícolas de nível médio, como 

também para as 7.903 mulheres nessa faixa etária, independente da sua condição 

rural.  

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a “população 

dependente” são as pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade 

e a população potencialmente ativa, são pessoas com idade entre 15 e 64 anos 

(IBGE/2010). 

Destaca-se uma informação de grande relevância, apresentada pela 

pirâmide etária, e que é utilizada em análises de políticas governamentais, a qual se 

refere à distribuição da população cearense em grupos populacionais. Neste 

sentido, é de se notar a evolução da população potencialmente ativa, população 
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com idade entre 15 e 64 anos. Esse segmento, que representava (51,9%) da 

população cearense em 1950, em 2006 correspondia a (64,0%) e no ano de 2010 

representa (71%) do total populacional do Estado.  

Por outro lado, a população de 0 a 14 anos, que representava (45,7%) em 

1950 da população do Ceará, em 2006 representava apenas (28,9%) e em 2010 

(17%). Já a população com idade de 65 anos ou mais, que era somente de 2,4% em 

1950, em 2006 correspondia a 7,0% do total e em 2012 (9,7%). (IPLANCE/IPECE-

2011). 

 Indicadores Demográficos de Viçosa do Ceará: 1991-TABELA 3 - 
2000-2010 

Indicadores Demográficos 1991 2000 2010 

Densidade Demográfica (hab/Km2) 31,82 35,05 41,90 

Taxa Geométrica de Crescimento anual  0,90 1,18 1,92 

Taxa geométrica de Crescimento anual urbana 
%Total 4,32 3,63 2,10 

Taxa geométrica de Crescimento anual Rural 
%Total 0,01 0,21 1,84 

Taxa de urbanização (%) 25,71 31,87 32,44 

Fonte: IPECE/2012 

 

Os indicadores demográficos do município Viçosa do Ceará mostram que 

a densidade demográfica vem aumentando numa reta linear. Ao observar a década 

do Censo do IBGE/1991 comparando com 2010, temos um aumento por (Hab/Km2) 

de 3,23. Na década de 2010, houve um aumento de 10,8, que vem comprovar o 

aumento da população ratificado pela taxa geométrica de crescimento anual que 

passou de 0,90 para 1,92, sendo o seu aumento significativo na zona urbana cuja 

taxa de urbanização foi de 25,71 em 1991 para 32,44 em 2010. Registra-se que 

apesar do aumento da taxa geométrica da zona rural ser muito tímida, mesmo assim 

nessas décadas censitárias ela não diminuiu. 
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 Taxa de Analfabetismo Funcional para pessoas com 15 anos ou TABELA 4 - 
mais – 2000/2010 

Discriminação 
Viçosa Ceará Ceará 

2000 2010 2000 2010 

População Residente 15 anos ou mais 27.189 37.806 4.938.392 6.264.131 

População Alfabetizada 15 anos ou mais 14.871 25.927 3.627.614 5.087.493 

Taxa de Analfabetismo Funcional (15 anos 
ou mais) 45,31% 31,42% 26,54% 18,78% 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos - 2000/2010. 

 

Percebe-se na tabela nº 4 que a taxa de analfabetismo funcional com 15 

anos ou mais tanto no Estado do Ceará (26,54% - 18,78%) como no Município de 

Viçosa do Ceará (45,31% - 31,42%), na década de 2000 a 2010 houve uma redução 

do alfabetismo nessa faixa etária. 

No município de Viçosa do Ceará os programas de erradicação do 

analfabetismo como Alfabetização Solidária, Educação de Jovens e Adultos, 

diminuiu na década de 2010 (14%), significando que 11.056 analfabetos na faixa de 

15 anos ou mais, foram alfabetizados nesse período. 

A despeito da inegável ampliação das oportunidades educacionais no 

nível do ensino básico experimentada nos últimos anos, qualquer diagnóstico da 

situação da educação no nosso país apontará, como duas de suas características 

mais significativas, altas taxas de analfabetismo e baixos índices de escolaridade. 

 População Extremamente Pobre (com renda domiciliar percapita TABELA 5 - 
mensal de até R$ 70,00) 

Discriminação 
População extremamente pobre - 2010 

Viçosa do Ceará % Estado % 

TOTAL 22.043 40,11% 1.502.924 17,78% 

Urbana 4.779 26,81% 726.270 11,44% 

Rural 17.264 46,50% 776.654 36,88% 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos e PNAD – 2010. 

 

A Tabela nº 5 apresenta a distribuição da população extremamente pobre 

do Estado do Ceará e do município de Viçosa do Ceará nas áreas urbana e rural. Os 

dados mostram segundo o Censo Demográfico de 2000 e da Pesquisa Amostral por 

Domicilio – PNAD, que a população total extremamente pobre no Estado do Ceará 

representa (17,78%) que corresponde a uma população total de 1.502.924 
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habitantes, a zona urbana com (11,44%) 726.270 da sua população e a zona rural 

(36,88%) com mais de 776,654 habitantes. 

As mesmas variáveis para o município de Viçosa do Ceará em relação ao 

Estado mostra que (40,11%) da população do município é extremamente pobre com 

uma representatividade da zona rural, evidenciando-se que 17.264 pessoas, isto é 

(46,50%) dessa população vivem no meio rural. Em termos de Nordeste estima-se 

que 1,8 milhão podem ser classificadas em situação de extrema pobreza no meio 

rural.  

Quando se discute a questão do direito humano à alimentação, outra 

questão de caráter mais amplo configura-se: qual é o modelo de desenvolvimento 

socioeconômico que contextualiza a produção e a distribuição de alimentos em um 

determinado espaço social?  

Essa questão é colocada no sentido de elucidar os efeitos da lógica 

excludente reproduzida através do modelo desenvolvimentista, que traz em seu 

arcabouço conceitual e prático, a ideia liberalista de que o crescimento econômico, 

centrado no capital privado, é capaz de gerar oportunidades e promover a 

distribuição de riqueza social como uma suposta consequência natural da expansão 

dos mercados. 

A pobreza em uma perspectiva de interpretação neoclássica, apresenta-

se como uma condição a um estágio na vida de um indivíduo ou família. Como 

condição passível de quantificação, é determinada pela posição relativa do indivíduo 

quanto à posse e ao acesso aos bens, aos serviços e à riqueza. (LEMOS, 2008, 

p.66). 

O estado de pobreza enfocada por Carneiro (2003) estabelece que uma 

pessoa pobre é definida como alguém com renda per capta menor que o equivalente 

a R$ 65 por mês. A linha de pobreza é determinada pelo custo de uma cesta básica 

de alimentos (linha da pobreza extrema). Na linha de pobreza extrema escolhida, o 

Brasil tem uma taxa de pobreza de 22,6% e o Nordeste 21,9 milhões de pessoas. 

 

 



82 

 Índice de Desenvolvimento do município de Viçosa do Ceará  TABELA 6 - 

Índices  Valor  Posição no Ranking 

Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) 2008 26,44 102º 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2000 0,593 158º 

Índice de Desenvolvimento Social de Resultados (IDS-O) 2008 0,333 155º 

Índice de Desenvolvimento Social de Resultados (IDS-R) 2008 0,369 147º 

Fonte: IPECE, 2011. 
 

A tabela nº 6 mostra os índices de desenvolvimento do município de 

Viçosa do Ceará. O Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) de 2008, mostra o 

município com 26,44 e sua posição no ranking 102º atrás de mais de 100 municípios 

do Estado. No entanto, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,593 apesar de 

ser considerado médio, ocupa a posição de 158, no ranking dos municípios. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) leva em conta três 

indicadores: o PIB per capita, a longevidade e a educação. O PIB per capita é 

corrigido pelo poder de compra da moeda de cada país e, assim, elimina as 

diferenças de custo de vida entre as nações. Para a mensuração da longevidade 

utiliza-se a expectativa de vida ao nascer. Quanto à educação, sua aferição é dada 

pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. 

O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) do município de Viçosa do 

Ceará foi de 0,333 por definição, tem a finalidade de medir a inclusão social. Uma de 

suas características é a sua divisão em duas dimensões de política. Neste sentido, o 

IDS possui uma dimensão de oferta na qual define os instrumentos empregados 

pelo Governo para alcançar tais objetivos e também o IDS de resultado que reflete 

os resultados obtidos por cada município.  

É Importante ressaltar que deve haver uma certa interseção entre os 

municípios que apresentam as melhores ou piores condições de oferta (dadas pelo 

IDS-O), e aqueles que apresentam os melhores ou piores resultados (dados pelo 

IDS-R). 
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7.3 Aspectos Socioeconômicos 

 Emprego e Renda - Número de Empregos Formais - 2010 TABELA 7 - 

Discriminação  

Número de Empregos Formais 

Município  Estado 

TOTAL Masc. Fem. TOTAL Masc. Fem. 

Total de Atividades 2.713 1.038 1.675 1.325,79 7.378.298 587.494 

Extrativa Mineral 8 7 1 2.654 2.415 239 

Indústria de Transformação 18 11 7 251.357 153.163 98.194 

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública - - - 7.187 6.144 1.043 

Construção Civil 9 8 1 75.973 71.815 4.158 

Comércio 179 108 71 209.548 127.328 82.220 

Serviços 120 47 73 369.096 212.027 157.069 

Administração Pública 2.376 854 1.522 387.697 145.563 242.134 

Agropecuária 3 3 - 22.280 19.843 2.437 

Fonte: RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) / 2010 – MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)  
 
 

 
 
 

A Tabela nº 7 reflete a situações de emprego e renda do município de 

Viçosa e do Estado do Ceará. Tanto o Estado como o município, a maior 

concentração de renda é na administração pública. O Ceará detém a maioria de 

empregados formais 387.697, sendo que 242.134 são cargos ocupados por 

mulheres, e no município de Viçosa Ceará do total de empregos por atividades 

(2713 empregos formais), a administração publica emprega 2.376 pessoas, restando 

para as outras atividades que contribuem para o desenvolvimento do município, o 

total de 337 pessoas. A administração pública emprega 2.376 pessoas e desse total 

1.522 são mulheres. O que chama a atenção é a atividade agropecuária que no 

Estado emprega 22.280 mil pessoas e no município somente 03 (três) pessoas. 

 Educação - Número de Professores e Matrícula inicial  TABELA 8 - 

Dependência 
Administrativa 

Professores Matrícula Inicial 

Município Estado Município Estado 

TOTAL 854   111.572  19.388    2.472.934  

Federal  -  518   -      6.215  

Estadual 111   18.757  2.730     521.799  

Municipal 708   68.613  16.055    1.532.135  

Particular 35   23.684  603     412.785  

Fonte: Secretaria de Educação Básica (SEDUC) 
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A tabela nº 8 referente ao número de professores e a matricula inicial, do 

município de Viçosa do Ceará. Observa-se que a rede municipal é a maior 

responsável pela a educação no município com uma matricula de 16.055 e emprega 

80% dos professores representando 16.055 servidores municipais e na rede 

estadual a matricula é de 2.730 para 111 professores da rede e a rede privada com 

uma matricula de 603 alunos para 35 professores. Isso demonstra o maior número 

de emprego no município é na administração pública conforme a tabela anterior. 

A representatividade da matricula na esfera pública estadual e municipal 

obedece a contribuição do Programa Fome-Zero e Bolsa-Família em relação à 

educação formal atrelando o beneficio a frequência dos filhos na escola. 

 Renda Domiciliar Percapita (Salário Mínimo R$ 510,00) TABELA 9 - 
- 2010 

Discriminação  
Município  Estado % 

Nº % Nº  % Município/ Estado 

TOTAL 13.562 100 2.364.732 100 0,57 

Até 1/4 6.104 45,01 515.628 21,8 1,18 

Mais de 1/4 a 1/2 3.245 23,93 648.315 27,41 0,01 

Mais de 1/2 a 1 2.819 20,79 659.736 27,89 0,43 

Mais 1 a 2 556 4,1 253.603 10,72 0,22 

Mais de 2 a 3 117 0,86 69758 2,95 0,17 

Mais de 3 150 1,11 112.321 4,75 0,13 

Sem rendimento 571 4,21 105.371 4,45 0,54 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos - 2010. 
 

A tabela nº 10 mostra a realidade socioeconômica do município de Viçosa 

do Ceará. Cerca de 45,01% da população do município recebe menos de um salário 

mínimo, isto é para 6.104 pessoas. A renda média mensal líquida proveniente do 

trabalho assalariado, aposentadorias do Fundo rural, pensões, seguros e programa 

sociais como o Bolsa-Família é a mais expressiva de todas as fontes de renda das 

famílias agricultoras. Em seguida ¼ a ½ salários (23,93%). Entre ½ a um salário 

mínimo (20,79) isto é, 2.819 pessoas. 

Para fins de politica pública, tem-se em geral considerado que os 

indivíduos em situação de indigência ou de extrema pobreza são aqueles cuja renda 

mensal domiciliar per capita é inferior a ¼ do salário mínimo, renda que não é 

considerada suficiente para garantir-lhe o acesso diário a uma alimentação 
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adequada. 

O grupo identificado como pobre é aquele cuja renda domiciliar situa-se 

abaixo do patamar de 1/2 salário mínimo, renda insuficiente para cobrir as 

necessidades básicas, tais como moradia, transporte, saúde e educação (ROCHA, 

2006, p.124). 

Apesar do largo reconhecimento do significado do Programa Fome-Zero, 

Bolsa Família para as famílias em geral, praticamente não há apoio às atividades 

produtivas desenvolvidas pelas famílias. Nenhuma ação do Programa Fome Zero ou 

Bolsa Família foi registrada no sentido de contribuir para a produção desenvolvida 

pelos agricultores, limitando-se apenas ao dinheiro recebido pelas famílias que 

beneficia mais de 70% das pessoas do município, contando os que não têm 

rendimento e ganham menos de um salário mínimo. 

7.4 Aquisição de produtos por parte do PAA, levando em consideração 
Localidades, Agricultores e Compra Direta por Distrito.  

 Agricultores beneficiários pelo PAA no Distrito de TABELA 10 - 
Cinturão Verde – Ano 2010 

Localidade 
Quantidade 
Agricultores 

Quantidade 
Peso 

Valor Total R$ 

Barra 08 20.372     28.002,04  

Cacimbão 10 19.719     34.951,46  

Delgada 03 5.815     10.424,80  

Ingá 03 3.760     10.488,90  

Jaguaribe 20 33.535     69.808,83  

Ladeira Grande 01 1.410     3.501,30  

Olaria 09 18.040     31.444,35  

Pará/Pará de 
Cima 05 13.790     17.502,20  

Serrador 01 1.165     3.502,45  

Tabatinga 05 23.180     17.510,70  

Tranqueira 04 8.940     13.990,05  

TOTAL 69 149.726     241.127,08  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Das onze localidades pertencentes ao Cinturão Verde, com 69 

agricultores do PAA, as que mais se destacaram foram Jaguaribe com 20 
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agricultores que foram beneficiados com a venda para o município de R$ 69.808,83 

e a localidade de Cacimbão com 10 agricultores que negociaram seus produtos por 

R$ 34.951,00.  

Tal destaque as localidades de Jaguaribe e Cacimbão se devem a grande 

variedade de produtos que são encontrados nas regiões supracitadas, além da 

qualidade de terra, disposição de água em quantidade adequada e nível técnico dos 

agricultores familiares que são constantemente orientados pela equipe da 

EMATERCE e da Prefeitura de Viçosa do Ceará. 

As localidades representada apenas por 1 (um) agricultor foram Ladeira 

Grande e Serrador, cujo volume de negócio foram: Ladeira Grande negociou a sua 

produção 1.410 quilos com venda de R$ 3.501,30 e Serrador com 1.165 quilos e 

com lucro de R$ 3.502,45. 

A região do chamado cinturão verde é a região que está intimamente 

ligada com o Distrito Sede do município de Viçosa do Ceará, tendo acesso as 

diversas localidades pela rodovia estadual, e devido a sua localização estes 

produtores acabam sendo foco dos atravessadores que adquirem sua produção 

abaixo do preço de mercado. 

 Agricultores beneficiários pelo PAA no Distrito de General TABELA 11 - 
Tibúrcio – Ano 2010 

Localidade 
Quantidade 

Agricultores 

Quantidade 

Peso 
Valor Total R$ 

Buíra 15 50.508 52.493,65 

Cajueiro do Ubari 04 2.029 13.983,98 

Canto da Buíra 02 10.142 6.997,98 

General Tibúrcio (Sede do 
Distrito) 02 2.400 6.985,20 

Passagem das Pedras 05 3.835 17.405,60 

Ubari 02 770 6.930,00 

TOTAL 30 69.684 104.796,41 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

No Distrito de General Tibúrcio houve uma forte participação da 

localidade de Buíra, onde a mesma tem a tradição de produzir frutas, tais como 

banana, tangerina, laranja, abacate, mamão que são produtos de fácil venda e 

consumo. Tais produtos são muito visados pelos comerciantes, que costumam 
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adquiri-los a preços abaixo do mercado, pela falta de condições dos agricultores de 

escoar a sua produção por falta de transporte. A maior parte da produção dessa 

região é encaminhada para a CEASA e Tianguá e o restante escoado para o Distrito 

Sede de Viçosa do Ceará e municípios do Piauí. 

 Agricultores beneficiários pelo PAA no Distrito de Oiticica – Ano TABELA 12 - 
2010 

Localidade 
Quantidade Quantidade     Valor  

Agricultores Peso    Total R$  

Boqueirão       3      4.375     10.467,40  

Caiçara       1      1.975     3.498,50  

Jurema       1      1.975     3.498,50  

Lambedouro       2      4.135     6.931,00  

TOTAL       7  12.460    24.395,40  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

No Distrito de Oiticica houve uma forte concentração de produtos tais 

como: arroz, feijão, milho, pimentão, pimenta de cheiro e carne bovina. Essa região 

de Viçosa do Ceará é uma região de característica mais sertaneja, com clima mais 

quente e com poucas precipitações. A agricultura local utiliza os açudes existentes 

na região, além dos sistemas de abastecimento de água e os poços profundos 

perfurados. 

 Agricultores beneficiários pelo PAA no Distrito de Padre Vieira – TABELA 13 - 
Ano 2010 

Localidade 
Quantidade Quantidade     Valor  

Agricultores Peso     Total R$  

Assemin 2 2.483 6.978,19 

Brejo 3 4.430 10.481,45 

Lagoa do Carnaubal 1 500 3.500,00 

Macajetuba 20 41.202 69.970,90 

Mudança 9 3.870 31.463,10 

Padre Vieira 10 8.755 34.835,35 

TOTAL 45 61.240 157.228,99 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

O Distrito de Padre Vieira foi a região que contribuiu com a maior 

diversidade de produtos, tendo em vista ter fornecido frutas, legumes e verduras, 

passando também por produtos processados, tais como bolos de macaxeira, bata e 

trigo. Além disso, a sede do Distrito de Padre Vieira e localidade de Mudança são 
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fornecedores de mel de abelha, já reconhecido na região da Ibiapaba. 

Vale ressaltar que este Distrito teve a participação de 45 agricultores, 

cerca ¼ do total de beneficiários, gerando renda da ordem de R$ 157.228,99 ao 

longo do ano de 2010. 

 Agricultores beneficiários pelo PAA no Distrito de Quatiguaba – TABELA 14 - 
Ano 2010 

Localidade 
Quantidade Quantidade      Valor  

Agricultores Peso     Total R$  

Baixa Grande       1      1.427      3.494,25  

Gavião       2      7.262      6.968,71  

Inharim       1      4.835      3.481,20  

Quatiguaba (Sede do Distrito)       3      4.355      10.488,85  

Queimadas      10     13.388      34.920,79  

Vambira      10     13.512      34.917,10  

TOTAL      27  44.779     94.270,90  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

O Distrito de Quatiguaba está localizado as margens da CE-187 que 

proporciona acesso a Viçosa do Ceará, via Tianguá, tal distrito está lado a lado com 

o Municipio de Tianguá, que possui uma Central de Abastecimento – CEASA.  

Esse Distrito é o que mais sofre influência de comerciantes que compram 

a produção dos agricultores, antes mesmo da safra, através da promessa de 

compra, por preços abaixo de mercado.  

Vale ressaltar que devido a essa proximidade, muitos agricultores fazem 

negócios no município de Tianguá, gerando renda em uma região vizinha em 

detrimento das suas localidades. 

Tais fatos nos levam a crer que a baixa participação do Distrito de 

Quatiguaba está intimamente ligada a proximidade com a CEASA de Tianguá e 

ação dos comerciantes locais. 

Vale lembrar que no referido Distrito houve uma grande variedade de 

produtos fornecidos ao PAA, tais como: goma fresca, farinha, galinha caipira, ovos, 

além de frutas, verduras e leguminosas. O que nos leva a crer que além da 

variedade, há também grande disponibilidade dos mesmos nas localidades desse 

distrito. Tal fato ficou claro durante as entrevistas, onde alguns agricultores falaram a 
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respeito da sua relação com o comércio da CEASA de Tianguá. 

Apesar de todas essas dificuldades, o total de agricultores beneficiados 

foram 27, aportando nesse Distrito recursos da ordem de R$ 94.270,90, o que 

representa cerca de 13,46% do total repassado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome – MDS. 

 Agricultores beneficiários pelo PAA em localidades/Municípios TABELA 15 - 
Diversos – Ano 2010.  

Município ou 
Distrito 

Localidade 
Quantidade Quantidade Valor 

Agricultores Peso Total R$ 

Município de Granja Córrego do Lino 3  3.130  10.483,90  

Município de Granja Olho D´agua do Costa 5  3.230  17.451,05  

Município de Granja Santa Cruz 2  1.055  6.963,50  

Município de Tianguá São José dos Coelhos 9  7.378  31.490,16  

Juá dos Vieiras Juá dos Vieiras 1  430  3.495,90  

Manhoso Carrapateiras 1  1.465  3.501,35  

Passagem da Onça Bom Tempo 1  1.480  3.485,40  

         TOTAL 22  18.168 76.871,26  

Fonte: Pesquisa de Campo 2012 

  

No ano de 2010, quando da implantação do PAA em Viçosa do Ceará, as 

localidades constantes da tabela 15 faziam parte do município de Viçosa do Ceará, 

porém, com nova divisão feita pelo IBGE no ano de 2011, estas localidades 

passaram a pertencer aos municípios de Granja e Tianguá. 

As localidades de Córrego do Lino, Olho D´água do Costa e Santa Cruz, 

representado por 10 (dez) agricultores conseguiram vender 7.415 quilos e 

arrecadaram R$ 34.898,45 atingindo 40% do total comercializado nessas 

localidades. Vale lembrar que estas localidades faziam parte do município de Viçosa 

do Ceará e por este motivo foram selecionados pela administração de Viçosa do 

Ceará na época da implantação do PAA neste município. 

Outro fato que nos chama atenção diz respeito a localidade de São José 

dos Coelhos com 09 (nove) agricultores e que atingiu 35% da venda representando 

em termos monetários R$ 31.495,90, com sua produção sendo basicamente de 

carne caprina.  
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7.5 Resultados e Analise da Pesquisa  

São objetivos específicos deste trabalho verificar se o PAA tem 

beneficiado os agricultores mais pobres, bem como se existem diferenças 

significativas na percepção do efeito do Programa entre 54 (cinquenta) agricultores 

Familiares pesquisados no município de Viçosa do Ceará. 

A pesquisa justifica-se pela importância da agricultura Familiar na 

economia e na alimentação brasileira, por representar uma forma de produção 

sustentável que pode assegurar o sucesso do sistema agroalimentar para as 

gerações futuras. Mais especificamente, no caso do município estudado, pelo 

grande número de pequenas propriedades rurais (inferiores a 50 hectares) e 

também pelo alto índice de pessoas em situação de pobreza na área rural, o que 

demanda muitas pessoas em situação de risco social e insegurança alimentar. 

Um desses objetivos foi investigar a realidade dos agricultores diante dos 

benefícios e entraves do Programa PAA no município de Viçosa do Ceará. 

Para tanto, foi elaborado um questionário, aplicado numa amostra 

aleatória de 54 agricultores de um universo de 200 (agricultores beneficiados) a 

respeito do PAA, cujas informações foram coletadas por meio de entrevistas 

semiestruturadas (Apêndice) e visitas técnicas in loco. 

Dessa forma, o PAA foi abordado como relacionado a uma concepção de 

desenvolvimento, como politica pública de amparo ao agricultor, como incentivo a 

venda de seus produtos através da compra direta na aquisição de alimentos cuja 

finalidade é possibilitar além das oportunidades de desenvolvimento rural através de 

uma transformação e incremento, inserir a inclusão social no campo dirigida para um 

segmento que permanecia à margem das políticas públicas dirigidas ao mundo rural: 

os pequenos agricultores Familiares. 

7.5.1 Guia de entrevista aplicado aos agricultores beneficiários 

Consideraremos a seguir a pesquisa direta realizada com os 54 

agricultores beneficiários do PAA, seguindo assim a estrutura do formulário de 

perguntas que está no apêndice deste trabalho. 
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Foram feitos questionamentos quanto a escolaridade dos agricultores, 

idade, estado civil, quantidade de filhos. Além disso, indagamos a cerca da principal 

fonte de renda da família, sua condição em relação ao acesso a terra. 

Outro questionamento que consideramos importante foi quanto a mão-de-

obra empregada para termos a certeza de se tratar de agricultores familiares. 

Outra preocupação durante a sistematização do formulário de perguntas 

foi quanto aos bens existentes em suas residências, sua participação em 

cooperativa ou associações, além de disponibilidade de água e as condições de 

saneamento básico existente em casa localidade. 

Elencamos a prevalência dos produtos adquiridos, com base nos arquivos 

de prestação de contas do convênio de implantação do PAA no município de Viçosa 

do Ceará e indagamos aos mesmos se estes haviam percebido alguma melhora na 

composição de suas rendas. 

 Agricultores Entrevistados por Nível de Escolaridade no TABELA 16 - 
Município de Viçosa Ceará – 2012 

Nível  
Nível de Escolaridade 

Frequência % 

Sem Instrução  04 7,4 

Alfabetizado  03 5,5 

Ensino Fundamenta – I (1ª ao 5ª ano) Incompleto 13 24 

Ensino Fundamental – I (1ª ao 5ª ano) Completo 08 14,8 

Ensino Fundamental – l I (6ª ao 9º ano) 
Incompleto 06 11,2 

Ensino Fundamental – l I (6ª ao 9º ano) Completo 10 18,5 

Ensino Médio Incompleto 06 11,2 

Ensino Médio Completo 02 3,7 

Superior Incompleto  02 3,7 

  Total  54 100,0 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

A tabela 16 refere-se ao nível de escolaridade dos agricultores 

entrevistados no Município de Viçosa Ceará. Foram entrevistados 54 agricultores, 

cujas idades concentram-se entre 25 a 64 anos (79,5%), considerado pelo 

IBGE/2010 como população ativa.  

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados um percentual 

considerado elevado (7,4%) não tem instrução. Os alfabetizados são apenas 5,5% e 
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cerca de 38,8% iniciaram ou chegaram a iniciar ou concluir o Ensino Fundamental 

de 1º ao 5º ano.  

Observa-se assim, que o nível de escolaridade comparado a dados 

históricos do município melhorou, embora essa situação ainda sinalize o baixo índice 

de escolaridade na zona rural. Apenas 04 (quatro) pessoas concluíram o Ensino 

Médio enquanto duas pessoas chegaram a iniciar o curso superior. 

O resultado da pesquisa mostrou que (14,8%) dos agricultores concluíram 

o Ensino Fundamental I, isto é de 1ª a 4ª série e (24%) não concluíram. Em relação 

ao Ensino Fundamental II, 18,5% concluíram, isto é cursaram de 5ª a 8ª série 

(porque na época não tinha o 9º ano no Ensino Fundamental) e 11,2% não 

concluíram. O Ensino Médio Completo (3,7%) e Incompleto (11,2%) e (3,7%) com 

superior incompleto.  

O desempenho da função de agricultor é visto, ainda hoje, como 

antagônico a uma formação educacional que ultrapasse os cinco anos do ensino 

Fundamental I.  

Apesar da realidade da baixa escolaridade dos pais, algumas falas 

retratam o paradoxo de um agricultor que obrigatoriamente tem de adequar-se aos 

novos tempos, onde estes passam a valorizar o ensino, como forma de vislumbrar 

um futuro com opções de escolha para seus filhos. 

Por isso, é sonho da maioria de agricultores que seus filhos estudem, 

nem que para isso tenham que sair da zona rural. Muitos dos entrevistados 

responderam que não gostariam que seus filhos seguissem a profissão de agricultor. 

É comum escutarmos a seguinte frase “se você não estudar, vai trabalhar 

na roça”, em uma clara alusão que o trabalho não campo não traz desenvolvimento 

para suas famílias e gera nos pais grande preocupação quanto ao futuro dos seus 

filhos. 
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 Idade dos Agricultores entrevistados TABELA 17 - 

Idade Frequência % 

29 – 40 anos 15 28,00 

41 – 63 anos 36 67,00 

Mais de 63 anos 03 5,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

A faixa etária dos agricultores entrevistados ficou no intervalo de 29 anos 

a 63 anos, distribuídos nos intervalos: de 29 anos a 40 anos (28%) e na faixa etária 

de 41 a 63 anos (67%), e com idade de mais de 63 anos restaram (5%). Para o 

IBGE (2010) a população potencialmente ativa são pessoas com idade entre 15 e 64 

anos. 

 Estado civil dos agricultores entrevistados TABELA 18 - 

Estado Civil Frequência % 

Casados 27 50,00 

Convivem maritalmente 27 38,90 

Solteiros 06 11,10 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Na tabela 18, que se refere ao estado civil dos entrevistados na pesquisa: 

50% são casados, 38,9% convivem maritalmente e 11,10% se dizem solteiros. 

 Nº de filhos dependentes dos agricultores beneficiados TABELA 19 - 

Nº Filhos Frequência % 

1 – 3 filhos 08 15,00 

4 – 5 filhos 30 56,00 

6 – 8 filhos 13 24,00 

+ de 8 filhos 03 6,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Temos na tabela 19 que 15% dos agricultores entrevistados têm de 01 a 

03 filhos; de 04 a 05 filhos tem-se um percentual significativo (56%), de 06 a 08 

filhos (24%) mais de 08 filhos (6%) isso contando com netos, tendo em vista ser 

comum em algumas situações os avós criarem os netos enquanto os pais procuram 

emprego em outras regiões do Estado ou do Brasil. E as famílias que tem menor 

número de filhos (01 a 03), são casais jovens onde todos os dois trabalham. 
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As respostas dos entrevistados mostraram uma realidade muito comum 

na zona rural de qualquer município, isto é todos tem muitos filhos. Até meados dos 

anos 80 os agricultores já sonhavam que seus filhos tivesse outro tipo de profissão. 

“O elevado número de filhos obrigava que muitas famílias tivessem de adotar 

procedimentos que reduzissem o número de herdeiros potenciais, tais como o envio 

de filhos para a carreira militar ou religiosa”. (SACCO DOS ANJOS, 2006) 

 Principal fonte de renda da família TABELA 20 - 

Tipo de Renda Frequência % 

Agricultura 12 22% 

Bolsa Família 11 20% 

Aposentadoria 17 31% 

Serviço Público 12 22% 

Artesanato 02 4% 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Com relação a principal fonte de renda dos entrevistados, 31% 

responderam que sua principal fonte de renda era proveniente de aposentadorias, 

seguidos de 22% onde suas rendas vinham do serviço público e agricultura, outros 

20% responderam que sua renda basicamente era composta pelo bolsa família, 

enquanto 02 entrevistados disseram que sua renda era proveniente do artesanato, 

pelo fato dos mesmos estarem em um local já conhecido de venda de artesanato 

local. 

Ao considerar toda a produção agropecuária praticada pela família e não 

apenas a principal atividade desenvolvida pelo agricultor entrevistado, outras 

ocupações passam a ter um peso importante, além de se constatar que a 

agricultura, apesar de ser considerada a atividade principal por apenas 22% dos 

agricultores entrevistados, vem sendo praticada por todos os 54 entrevistados. 

 Condição dos agricultores em relação à propriedade TABELA 21 - 

Tipo de Propriedade Frequência % 

Proprietários 04 7,00 

Herança 11 20,00 

Cedida 29 54,00 

Arrendada 08 15,00 

Parceria 02 4,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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A condição dos agricultores em relação à propriedade da terra ainda é 

uma realidade a ser superado. Apenas quatro agricultores (7%) são proprietários 

das terras em que trabalham, e (20%) as receberam por herança; totalizando (27%) 

de proprietários de terra. Para a grande parte (54%) a terra foi cedida sem ônus, 

outros (15%) arrendaram a terra de produtores locais que não possuem interesse 

em determinados lotes e por esse motivo arrendam parte de suas terras para 

terceiros, e dois deles (4%) são parceiros, ou seja, trabalham utilizando a troca de 

produtos ou serviços com os proprietários da terra. 

A cessão de terras na zona rural é um fato comum até meados de 1990, 

quando grandes proprietários de terra que se candidatavam a cargos públicos, por 

muitas vezes cediam pequenos pedaços de suas terras em troca de apoio politico e 

votos.  

Para que haja a regularização destas propriedades deve-se fazer um 

processo de usucapião, que é a aquisição da terra pelo uso, porém a maioria dos 

agricultores não tem a informação de tal procedimento, e os que o tem não possuem 

condições financeiras para viabilizar a regularização fundiária. 

Tudo indica que o processo sucessório na agricultura Familiar é bastante 

afetado pelo grau de dinamismo das atividades econômicas na região em que se 

encontra inserida. 

O levantamento realizado nessa pesquisa demonstra que em 11 

estabelecimentos familiares na zona rural, a herança segue sendo a forma 

preponderante de obtenção das terras entre os agricultores, bem como outros 

mecanismos a ela associados, como a compra por parte de parentes. Em apenas 

alguns estabelecimentos encontramos esposas como herdeiras do patrimônio 

fundiário da família, comprovando ser essa uma tendência que se mantém 

praticamente inalterada através do tempo, denotando assim a forte presença 

masculina na herança, mesmo quando advinda da família da esposa.  

Quanto ao tamanho da terra de que dispõem os agricultores, corresponde 

para grande parte (59%), a um hectare. Considerando-se os tamanhos (0,5 ha e 

0,8ha), tem-se 5% e 2% dos agricultores, respectivamente. Juntos, perfazem (66%) 

dos agricultores que desenvolvem suas atividades em terra de até um hectare. 
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 Tipo de Mão-de-obra TABELA 22 - 

Mão-de-Obra Frequência % 

Familiar 34 63,00 

Contratada-Eventual 10 19,00 

Contratada-Diarista 08 15,00 

Contratada-outra 02 4,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

A mão-de-obra mais significativa foi a familiar com 63%, contratada só no 

período da safra (19%), diarista (15%), e outro tipo de contratação (4%).  

Esse levantamento mostra que os beneficiários pelo PAA foram 

efetivamente agricultores familiares que se enquadravam nas regras do PRONAF e 

consequentemente nas regras do PAA. 

7.5.2 Aspectos sociais 

 Bens que os agricultores possuem TABELA 23 - 

Bens Frequência % 

Geladeira 40 25,00 

Fogão Tradicional ou Lenha 54 34,00 

Televisão 50 31,00 

Telefone 15 9,00 

TOTAL 159 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Quanto aos bens de consumo, 74% dos entrevistados possuem geladeira, 

28% telefone celular e 93% possuem televisão (com antena parabólica, fato 

bastante comum no interior). Nenhum participa do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional, apesar de comparecer quando é convidado. 

 Participação em cooperativas e/ou associações no meio rural TABELA 24 - 

Participação/Tempo Frequência % 

01 a 12 meses 10 19,00 

12 a 24 meses 21 39,00 

Mais de 24 meses 10 19,00 

Não participa de cooperativas 
e/ou associações 

13 24,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Na tabela 24 temos a maioria das respostas como “sim”. Os agricultores e 
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suas famílias (76%) participam de algum tipo de cooperativa ou associação. Destes, 

13 agricultores, representando 24%, não participa de qualquer organização social, 

por desacreditar que essa filiação possa trazer alguma contribuição para o agricultor.  

Vale ressaltar que durante a execução do programa PAA, os produtos 

foram adquiridos direto do agricultor, sem interveniência de associação, cooperativa 

ou sindicato. 

 Disponibilidade de água para os agricultores TABELA 25 - 

Tipo de abastecimento Frequência % 

Poço profundo 18 13,00 

Sistema de Abastecimento 
(água encanada) 

21 33,00 

Chafariz 08 39,00 

Açudes, Rios e Lagoas 07 15,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Na tabela 25 os indicadores selecionados procuram retratar a condição de 

conforto nos domicílios rurais, mas estão relacionados também com as condições de 

higiene e salubridade. 

Dos agricultores entrevistados, 13% possuem poço profundo, 15% dos 

entrevistados precisam se deslocar para buscar água em locais próximos e 33% 

possuem Sistema de Abastecimento (água encanada).  

A realidade do município de Viçosa do Ceará quanto a disponibilidade de 

água é bastante positiva, cerca de 80% do município está coberto com sistema de 

abastecimento de água, além de ter uma média pluviométrica bastante elevada. 

 Saneamento básico nas residências TABELA 26 - 

Tipo de Saneamento Frequência % 

Fossa Séptica/Sumidouro 42 78,00 

Valas de escoamento 12 22,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Os 78% dos agricultores entrevistados têm fossa séptica/sumidouro para 

a disposição final dos resíduos de suas residências e 12% utilizam valas de 

escoamento, que levam os dejetos para locais as margens das residências, muitas 
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vezes trazendo sérios problemas a saúde, bem como, contaminando lagos e rios. 

7.5.3 Sobre o programa de aquisição de alimentos – PAA 

Quanto a implantação do PAA no município de Viçosa do Ceará, foi 

perguntado ao agricultor se o mesmo havia participado da tomada de decisões 

sobre a época da entrega, quantidades, valores e forma de escoamento dos 

produtos. 

Também foi preocupação da pesquisa saber qual seria a opinião do 

agricultor quanto à implantação do PAA no município, bem como na identificação 

das dificuldades no processo de implantação do mesmo? E qual seria a sua 

sugestão para a melhora do processo. 

 Os produtos comercializados no PAA, por ordem de demanda TABELA 27 - 

Tipo de Produtos Frequência % 

Frutas 205.547 57,73 

Legumes e Verduras 65.904 18,51 

Produtos Processados 35.261 9,90 

Cereais 31.584 8,87 

Carnes 17.761 4,99 

TOTAL 356.057 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

No levantamento dos dados, fizemos uma pesquisa das categorias de 

produtos que foram adquiridos pelo PAA, classificando em frutas, legumes e 

verduras, produtos processados, cereais e carnes, conforme tabela 27. 

As frutas que perfazem um total de 205.547 quilos, em um percentual de 

57,73%, seguido dos legumes e verduras 65.904 quilos e um percentual de 18,51%, 

produtos processados, tais como bolos, polpas de fruta, rapadura, broa e doces com 

um percentual de 9,90%, logo depois prevalecem os cereais com cerca de 8,87% e 

por fim as carnes, perfazendo um total de 4,99%.  

Observa-se que a Fruticultura e Hortaliças foram as mais citadas, tendo 

elas inclusive a função de abastecer o mercado interno do município de Viçosa do 

Ceará e exportar para outros Estados e municípios. 

Em relação aos cereais, que deveriam ter grande prevalência nas 

compras do PAA, por serem produtos básicos na cultura alimentar brasileira, foi 
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identificado que o milho, o feijão e a mandioca para mais de (60%) dos agricultores 

destina-se a subsistência da família, não sendo comercializado. Verifica-se que as 

famílias agricultoras veem a produção de feijão, milho e mandioca como muito 

importante para a sua subsistência, sendo irrelevante se essas atividades são 

lucrativas ou não. 

Quanto às atividades não agrícolas como o artesanato, a produção é 

totalmente comercializada com prevalência de 90%. 

Ao considerar toda a produção agropecuária praticada pela família, e não 

apenas a principal atividade pelo agricultor entrevistado, o bem mais comercializado 

é proveniente das frutas, como a produção de banana e maracujá. 

 Melhorias após implantação do PAA no município de Viçosa do TABELA 28 - 
Ceará 

Tipo de Saneamento Frequência % 

Aumento da Renda 30 56,00 

Aquisição de bens de 
consumo 

09 17,00 

Melhoria da alimentação 06 11,00 

Aquisição de Vestuário 03 6,00 

Compra de Animais 05 9,00 

Acesso ao Crédito 01 2,00 

TOTAL 54 100,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Na tabela 28, perguntamos se o PAA tem ajudado a melhorar a renda 

familiar e quais as perspectivas de manutenção das aquisições de bens que o 

agricultor anseia e se o programa provocou alguma mudança na vida desses 

agricultores. 

Quanto aos aspectos de vida, foi percebida a mudança pelos agricultores 

com a implantação do Programa PAA, 56% dos entrevistados responderam que as 

mudanças relacionaram-se com o aumento de renda, 17% dos entrevistados 

consideraram a aquisição de bens de consumo como principal melhoria trazida pelo 

PAA, 11% disseram que houve melhoria na alimentação. 6% informaram que 

puderam com essa adquirir roupas para a família, além disso, outros 9% informaram 

que fizeram a compra de animais e os restantes 2% passaram a ter acesso ao 

crédito, com ajuda da Prefeitura de Viçosa do Ceará que passou a orientar os 
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agricultores durante as reuniões de acompanhamento do projeto e também nas 

visitas técnicas realizadas pela equipe da Secretaria de Agricultura. 

Quanto a percepção de melhora nas condições de vida, 29% afirmaram 

positivamente que o PAA é responsável por essa nova realidade, enquanto outros 

65% responderam que a mudança foi acontecendo lentamente, porém, houve 04 

agricultores que não identificaram nenhuma mudança após a implantação do PAA 

Os agricultores externaram sua preocupação quanto a descontinuidade 

do programa, pelo fato do mesmo atuar somente uma vez por ano, e as vezes deixar 

de fora alguns agricultores que participaram em edições anteriores. 

Era preocupação dos mesmos que o programa fosse instituído 02 vezes 

por ano, comprando assim a produção nas duas safras dos agricultores. Outro ponto 

importante diz respeito a forma de divulgação do programa por parte das 

autoridades. Foi lembrada também a metodologia de escolha das famílias 

beneficiadas com o programa. 

Essas foram apontamentos levantados pelos agricultores quando 

questionamos o que era preciso melhorar no PAA, para que o mesmo obtivesse os 

resultados esperados constantes de sua ideia inicial. 
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8  CONCLUSÕES 

As profundas desigualdades na sociedade brasileira resultaram em 

elevado número de pessoas pobres, principalmente na região nordestina e na zonal 

rural. Sempre houve politicas públicas para esse setor, no entanto direcionados para 

os beneficiários das grandes propriedades de terra. É sabido que o grau de 

desigualdade numa sociedade afeta a capacidade de acesso da população aos 

alimentos, que por sua vez impacta a produção e o consumo alimentar.  

A pobreza rural se reduziu mais rapidamente que a pobreza urbana. Dos 

anos 1990 até 2011 houve uma tendência de melhoria das condições de 

infraestrutura, que foi responsável por grande parte da redução da pobreza, porém, 

o que depende estritamente da renda tendeu a apresentar variações cíclicas 

principalmente devido a problemas climáticos, como no Estado do Ceará.  

Partindo desse contexto o governo federal criou várias politicas públicas 

dirigidas ao homem do campo, como forma de resgatar a agricultura que apesar do 

seu significativo potencial, repercutindo não apenas nos aspectos econômicos, mas 

também nos sociais, nos culturais e nos ambientais.  

Somente a partir de 2006 a agricultura familiar brasileira passou a ser 

reconhecida como segmento produtivo importante, garantindo-se a 

institucionalização de politicas públicas para o setor. 

Seguindo a lógica do investimento estatal, temos o Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA, que faz parte da política de segurança alimentar e 

nutricional, regulamentada pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que criou 

o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em 

assegurar o direito humano à alimentação adequada e consolidar o princípio da 

soberania alimentar que reconhece o direito do povo em determinar livremente o que 

vai produzir e consumir de alimentos. 

O Programa de Aquisição de Alimentos-PAA tem no seu bojo a 

preocupação em colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, 

ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar.  

Para tanto, o PAA utiliza mecanismos de comercialização que favorecem 
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a aquisição direta de produtos de agricultores familiares, estimulando os processos 

de agregação de valor à produção. O PAA acaba atuando no fortalecimento as 

famílias, pelo fato das mesmas terem papel destacado no processo produtivo 

brasileiro, tendo em vista, conforme levantamento, estarem na condução do 

processo produtivo nas pequenas propriedades de cunho familiar. 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA surge com o objetivo de 

garantir a comercialização dos produtos da agricultura familiar, através do 

estabelecimento de preços mínimos e garantia de compra dos produtos, ao tempo 

em que possibilita a formação de estoques e busca diminuir as desigualdades 

estruturais, fruto do desenvolvimento econômico desigual das regiões, além de 

fomentar a inclusão social dos agricultores familiares no processo produtivo.  

O propósito desse programa é fomentar uma participação maior da 

agricultura familiar na cesta básica do brasileiro, diversificar a produção da mesma, 

criar estratégias para a difusão da mesma no meio rural como uma atividade 

sustentável, além de criar canais de distribuição desses produtos. 

No que se refere à agricultura familiar, a adoção de instrumentos 

diferenciados de apoio, principalmente em termos de crédito, garantia de preços e 

estímulo ao associativismo, deveria articular-se a formas de ampliar o valor 

agregado e apropriado por esses produtos.  

Sobre a agricultura familiar, devemos considerar que a mesma se 

diferencia tanto pela forma de produção, como também pelo estilo de vida dos 

produtores, sendo uma forma diferenciada de vida comunitária.  

Apesar do sucesso da implantação do PAA no município de Viçosa do 

Ceará e a sua continuidade ao longo desses anos, por intermédio da CONAB, a 

realidade mostrou através da pesquisa como os agricultores ainda estão insatisfeitos 

com os ganhos financeiros no meio rural.   

A postura correta de orientar os grandes e médios agricultores a 

ampliarem o aporte de recursos próprios e obterem crédito às taxas de mercado 

deveria permitir priorizar a destinação dos parcos recursos públicos em condições 

favorecidas aos pequenos agricultores e à produção de alimentos. Diminuiria assim 

a tensão permanente entre preços acessíveis de alimentos de qualidade e garantia 
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de renda aos agricultores. 

Uma maior equidade social é tida como pré-condição para o acesso 

adequado aos alimentos, sendo a equidade comumente medida em termos do nível 

de renda, apesar de englobar fatores que não são devidamente expressos por esse 

indicador. 

A agricultura pode ser vista como algo promissor, em que uma boa 

produção resultante de um bom inverno, significa fartura para as famílias. A 

instabilidade da estação invernosa, a ausência da terra para plantar, as baixas 

condições financeiras dos agricultores, a burocracia nos financiamentos, requerendo 

uma agricultura diferenciada, são as principais queixas das famílias da zona rural do 

município de Viçosa do Ceará. 

As favoráveis condições de financiamento, tais como baixas taxas de 

juros, constituem estímulos para o desenvolvimento das atividades produtivas na 

zona rural e a permanência dos agricultores nesse meio. 

Somando a necessidade do desenvolvimento de estratégias para o 

desenvolvimento da agricultura familiar com as do PNAE, percebemos que por um 

lado existe a produção de gêneros alimentícios e a procura de mercados e, de outro 

a procura por ofertas de produtos alimentares de qualidade. No entanto este é um 

mercado que apresenta entraves para os agricultores familiares. 

A utilização do PAA no PNAE para a aquisição de gêneros alimentícios na 

alimentação escolar pode ser um fator relevante para a geração de renda aos 

agricultores familiares, além de promover a segurança alimentar e por em prática o 

conceito de qualidade nutricional. 

Os agricultores do município de Viçosa do Ceará foram objeto da nossa 

pesquisa. O município está situado em uma região muito fértil e com grande 

potencial de produção por parte de agricultores familiares atendendo os objetivos 

específicos do PAA em contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e 

fornecimento de gêneros alimentícios.  

A atividade agrícola apoia-se na produção de cana-de-açúcar, mandioca, 

agricultura de subsistência, hortifruticultura irrigada, com foco no maracujá, mamão, 
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tomate, pimentão, cítricos. A castanha de caju ocupa áreas em todo território do 

município, tem maior intensidade na região de carrasco. Já o extrativismo vegetal, 

voltado para cera de carnaúba e estacas de sabiá, ocorre preponderantemente na 

área do município pertencente à bacia hidrográfica do Coreaú, ocupando e gerando 

renda aos agricultores no período da entressafra.  

As condições de moradia dos agricultores entrevistados beneficiados pelo 

PAA dependendo do seu hectare oferece o mínimo para alojar suas famílias, no 

entanto quanto ao saneamento básico a maioria das casas usam a fossa séptica e o 

restante despeja na mata, utilizando valas de escoamento. O acesso a água não 

costuma ser problema para os agricultores, a maioria das casas possuem poço 

profundo ou sistema de abastecimento de água. 

Quanto à renda da família segundo os agricultores apresenta instabilidade 

na venda dos produtos assim como na sua produção. Quanto ao uso da renda pela 

família na categoria alimentação, essa é considerada alta. Ficou evidenciado que 

parte das famílias dos agricultores beneficiados, recebem algum tipo de ajuda para 

alimentação.  

Isso significa que existem ainda carências elementares a serem supridas 

e que o Programa Bolsa-Família atua nesse sentido, já que as mesmas famílias são 

usuários desse programa. 

Conclui-se, portanto, que o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

tem papel considerável no incremento da renda do agricultor familiar, tendo em vista 

esses agricultores terem renda muito baixa, sendo complementada por programas 

sociais, além de serviços extras, fora da sua atividade econômica principal, que é a 

agricultura. 

O PAA na sua implantação no ano de 2010, adquiriu dos agricultores 

familiares de Viçosa do Ceará, distribuídos nos 07 distritos e diversas localidades, 

cerca de 356.000 quilos de produtos oriundos da agricultura familiar que beneficiou a 

90 instituições, dentre estas, escolas, grupos de idoso, hospital municipal e projetos 

sociais. 

Além disso, o PAA injetou na economia local cerca R$ 700.000,00 reais, 

que proporcionaram um incremento na renda desses agricultores familiares e 
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possibilitaram também alternativas para o escoamento de sua produção, evitando 

assim que o mesmo fique extremamente dependente do comércio da CEASA de 

Tianguá. 

O PAA ainda tem alguns entraves quanto ao alcance do mesmo, tendo 

em vista não ser possível adquirir a produção da maioria dos agricultores, tanto por 

questões econômicas, para não trazer desequilíbrios na relação mercado/produção, 

como também pela falta de recursos para incrementar o programa.  

Além disso, vale lembrar que o programa não tem recursos suficientes 

para tal fim, e por conta disso tem articulado suas ações com outros programas, tais 

como o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, onde as prefeituras são 

obrigadas a adquirir com 30% dos recursos desse programa os produtos oriundos 

da agricultura familiar. 

O PAA no município de Viçosa do Ceará mostrou-se capaz de fomentar a 

permanência do agricultor no meio rural, fortalecendo assim a agricultura familiar, 

além de beneficiar a diversas instituições com a doação dos produtos oriundos 

dessa compra. Sendo estes alimentos saudáveis e em quantidade suficiente para 

promover o desenvolvimento físico e mental dos beneficiários. 

Vale lembrar que o sucesso do programa no município de Viçosa do 

Ceará diz respeito também a possibilidade que o mesmo criou dos produtores rurais 

venderem sua produção por preços de mercado, evitando assim a ações dos 

comerciantes que buscam lucrar com a atividade produtora de terceiros, levando 

essa produção para a Central de Abastecimento – CEASA do município de Tianguá, 

vizinho ao município de Viçosa do Ceará. 

É razoável que lembremos que o programa em questão também 

possibilitou a criação de um canal de comercialização para aqueles produtores 

localizados em áreas de difícil acesso, possibilitando o escoamento da produção dos 

mesmos para o Distrito Sede e outros locais. 

A organização e diversificação da produção local, além da melhora 

nutricional das pessoas carentes que foram beneficiários diretos da doação 

simultânea dos produtos da agricultura familiar, além do desenvolvimento local 

através da abertura do mercado, são ações que vão de encontro às necessidades 
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da população e que podemos atribuir ao PAA. 

A agricultura familiar gera mais de 80% da ocupação no setor rural e 

responde no Brasil por sete de cada 10 empregos no campo e por cerca de 40% da 

produção agrícola. (CONAB, 2012) 

A maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem 

das pequenas propriedades. A agricultura familiar favorece o emprego de práticas 

produtivas ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de cultivos, o 

menor uso de insumos industriais e a preservação do patrimônio genético. 

O PAA tem trazido melhorias para as comunidades rurais, os resultados 

obtidos nos levam a crer o acerto de tal política pública implementada no meio rural 

e criam condições para que o PAA se perenize e deixe de ser um projeto e passe a 

ser uma politica de Estado.  

Estabelecer parceria é fundamental para o sucesso do PAA, tanto que o 

mesmo atua em parceria com os Consea´s, associações, cooperativas, Estados e 

municípios, além da CONAB, onde todas as etapas podem ser acompanhadas e 

verificadas. 

Quem se beneficia com o PAA: 

 O agricultor que recebe pelo seu produto um preço justo e de 

mercado; 

 As pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional 

que são atendidas pelas entidades beneficiarias do PAA; 

 O comércio local e o município, devido ao aumento da renda e 

consequente arrecadação de impostos; 

É de suma importância a continuidade do PAA no município de Viçosa do 

Ceará, bem como em outros municípios, tendo em vista que a falta do mesmo pode 

provocar uma estagnação do crescimento da agricultura familiar, trazendo danos 

para toda a sociedade que deixará de ter melhores condições sociais para todos. 
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APÊNDICE 

 
 Guia de entrevista aplicado aos agricultores beneficiários 

 
 
Entrevistado______________________   Data ____/____/____ 

1- Escolaridade: __________ 2-Idade_______ 3- Est.civil:-________ 

4- Nº Filhos dependentes___________________ 

 

5- Principal fonte de renda da família? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
5.1- Rural (   ) Agricultura , cultivo de .......................... 
      (   )  pecuária , criações de ................................... 
      (   )  outra, qual? .................................................. 
5.2-Não-rural: ( ) serviço público ( ) aposentadoria ( ) outra, qual 
.......................................... 
6- Área da propriedade (ha), cultivada e não cultivada: 
 
7- Mão-de-obra:  
 
( )Familiar ( )contratada, de que forma: ( )eventual ( )diarista ( ) outra 
............................................................................. 
 
Aspectos Sociais: 
 
8- Bens que possui (geladeira, TV, telefone, etc..): 
 
9- Participa de conselhos municipais ( )não ( )sim,    qual(s)......................................... 
 
10- É sócio alguma cooperativa? Há quanto tempo? 
 
11- É sócio de algum Sindicato de Trabalhadores Rurais? 
 
12- Fonte de água: (   )Tratada poço artesiano (   ) Fonte (vertente) 
 
      (    ) Encanada não tratada (    ) outro .................................................... 
 
13- Saneamento básico: ( ) fossa séptica ( ) poço “negro” ( )outro .............................. 
Sobre o PAA: 
 
14- De que forma foi implementado o PAA, você participou na tomada de decisões 
sobre aspectos relacionados a épocas de entrega, quantidades, valores, entregas, 
etc.? 
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15- O que identifica como dificuldade no processo de implantação do PAA? O que 
sugere para que seja melhorado? 
 
 
16- Quais os principais produtos comercializados no PAA? 

 

17- O PAA tem ajudado a melhorar a renda da família? Quais perspectivas de 
manutenção das aquisições que você visualiza? 
 
 
19 – O que você sugere para que outras pessoas possam ter acesso ao PAA? 


