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RESUMO
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma das políticas propostas pelo
governo, no ano de 2003, que tem como foco a agricultura familiar no Brasil. Esse
programa tem como objetivo comercializar os produtos da agricultura familiar, através
da compra institucional, incentivando a produção e promovendo ações que possam
melhorar a qualidade da alimentação de pessoas em situação de risco alimentar, e tem
funcionado, em certa medida, como complemento ao Programa de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF). O presente estudo tem como foco analisar as
mudanças socioterritoriais observadas no Rio Grande do Norte, em decorrência da
implantação do PAA. Para isso, realizou-se uma discussão sobre território e norma
(considerando a política pública como tal), procedimento importante para se
compreender como a norma influencia nas mudanças territoriais, criando novas relações
sociais e territoriais. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizaram-se textos
científicos e institucionais sobre o tema; realizou-se aplicação de 97 questionários com
agricultores fornecedores do PAA e entrevistas com os gestores do programa em âmbito
federal (MDA), estadual (CONAB e EMATER) e municipal (EMATER local e
Secretarias de Agricultura). Procedeu-se, ainda, a análise das políticas públicas sociais,
na busca de se entender o contexto em que o PAA se insere nas políticas públicas
direcionadas à agricultura familiar, a partir de 1980, com a redemocratização do Brasil.
A partir das informações coletadas no trabalho de campo e dos dados secundários,
foram elaborados os mapas, as tabelas, os gráficos e os cartogramas. Isso permitiu traçar
o perfil socioeconômico da agricultura familiar no Rio Grande do Norte, assim como
dos inqueridos na pesquisa. Diante disso, constatou-se que o PAA de fato representa
avanços na política pública voltada para a agricultura familiar. No entanto, apesar de o
programa ser essencial para a emancipação dos agricultores familiares, muito ainda
deve ser feito para que a realidade do campo e da agricultura familiar no Rio Grande do
Norte apresente mudanças significativas.
Palavras-chave: Políticas Públicas. PAA. Território. Agricultura Familiar. Rio Grande
do Norte.
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ABSTRACT
The Acquisition Food Program (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA) is one of
the governmental public politics proposed, in the year of 2003, that has the focus in the
family-run farm in Brazil. This Program has as objectives: commercialize the familyrun farm products, bought by the government agencies; to encourage production, and
promoting actions that improve quality food of people facing starving risk. This
Program has been working, to some extent, as complement to the Program of family-run
farm Enhancement (PRONAF). The present study has as its focus to analyse the social
territorials changes observed in the state of Rio Grande do Norte, as a result of the PAA
implementation. In this sense, it was promoted a discussion between territory and rules.
I this work, public politics are understood as rules. This procedure was important in
order to understand how the rules have influenced territorial changes, creating new
social and territorial relations. In the research process was used scientific and
institutional texts on the subject. It was applied a quiz with 97 PAA’s supplying
farmers, and interviews were done with the Program managers in Federal (MDA), State
(CONAB and EMATER) and municipal (local office of EMATER and Departments of
Agriculture) levels. Social public politics were also analyzed with the aim of understand
the context where PAA is situated in relation with the public politics directed to familyrun farm as a whole since 1980, within new Brazilian democratization process. With the
information collected in the field, plus the secondary data, maps, charts, tables and
cartograms were made. With all of this, a socio-economical profile of the family-run
farm in the Rio Grande do Norte was traced, as well as the included in this research.
Before this picture, we concluded that PAA indeed represents a forward in public
politics directed to family-run farm. However, in spite of the importance of the Program
for the family-run farmers to come of age, but in order to the rural and family-run farm
reality in the Rio Grande do Norte come to present meaningful changes much still
remain to be done.
Keywords: Public Politics. PAA. Territory. Family-run Farm. Rio Grande do Norte.
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1. INTRODUÇÃO

Historicamente, a atuação do Estado, através de políticas públicas e programas
de governo, territorializa-se de forma desigual, em especial em áreas rurais, tendendo a
beneficiar os grandes latifundiários, empresas rurais e agroindústrias. Porém, nas
últimas décadas, foram implementadas algumas políticas públicas direcionadas aos
agricultores familiares, buscando melhorar a inserção destes na economia de mercado.
A agricultura familiar é entendida neste trabalho como sendo “aquela em que a
família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o
trabalho no estabelecimento produtivo” (CARVALHO, 2005, p. 27). Sendo essa
categoria necessariamente genérica e sabendo-se que “a combinação entre propriedade e
trabalho assume, no tempo e no espaço, uma grande diversidade de formas sociais”
(CARVALHO, 2005, p. 27), cabe ressaltar que a terra, enquanto meio de produção, é
também um bem natural, nem sempre é de propriedade do agricultor familiar, havendo
várias situações quanto à condição dos produtores, podendo ser ocupante,
meeiro/parceiro, arrendatário, morador de condição/cessionário, ou ainda proprietário.
Como exemplo dessas políticas voltadas para a agricultura familiar, a partir da
década de 1990, pode-se destacar: o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – PRONAF (1995), o Garantia-Safra (2002), o Programa de
Aquisição de Alimentos – PAA (2003), o Programa Territórios Rurais (2003), o
Programa Territórios da Cidadania (2008) e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE (2009).
Sendo assim, percebe-se que a implementação do PAA, associada a outras
políticas, como de crédito (PRONAF), de assistência técnica e extensão rural, de
seguro-safra,

e

de

melhorias

de

infraestruturas

rurais,

quando

executadas

adequadamente, tem provocado mudanças socioterritoriais importantes em algumas
porções do espaço agrário brasileiro. Nesse sentido, é importante destacar que a
territorialização desse conjunto de políticas não vai ocorrer de forma homogênea no
país, pois a efetivação de tais ações do Estado vai depender das características internas
de cada lugar. Nesse sentido, Santos, 2008 (p. 125) nos revela que,
A transformação do todo, que é integral, em suas partes – que são as
suas diferenciais, dá-se, também, por uma distribuição ordenada, no
espaço, dos impactos do Todo, por meio de suas variáveis. As ações
não se localizam de forma cega. Os homens também não. O mesmo se
dá com as instituições e infraestruturas. É esse o próprio princípio da
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diferenciação entre lugares, produzindo combinações específicas em
que as variáveis do todo se encontram de forma particular.

Assim, podemos dizer que o lugar não é um fragmento da totalidade, mas sim
essa totalidade em movimento, que, através de um evento, modela um subespaço do
espaço global (SILVEIRA, 1993 apud SANTOS, 2008). Os lugares, em virtude dos
impactos que acolhem, são seletivos, e essa seletividade se dá tanto no nível das formas
como no nível do conteúdo (SANTOS, 2008).
Dessa forma, a implantação de qualquer que seja a política pública ou programa,
a sua realização nos lugares, que é onde tudo se realiza, vai depender dos elementos
internos de cada lugar, ou seja, dos sistemas de objetos e ações particulares existentes
nessa escala do espaço geográfico.
Em meio ao conjunto de políticas voltadas para o meio rural, foi criado o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com o objetivo de comercializar os
produtos da agricultura familiar, através da compra institucional, incentivando a
produção e promovendo ações que pudessem melhorar a qualidade da alimentação de
pessoas em situação de risco alimentar. Considerando as especificidades dos lugares e a
forma diferenciada de territorialização dos processos, faz-se necessário um esforço para
se compreender a forma como esse programa vem sendo implementado e
operacionalizado em diferentes realidades locais.
Nesse contexto, o objeto deste estudo suscitou algumas questões relacionadas
aos desdobramentos dessa política. O primeiro deles foi tentar compreender quais foram
as mudanças socioterritoriais que ocorreram a partir da inserção do PAA no Rio Grande
do Norte.
Nessa perspectiva, tendo como Estado “o conjunto de instituições permanentes –
como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco
monolítico necessariamente – que possibilitam a ação do governo” (HOFLING, 2001,
p. 2), e sabendo-se que constitui-se como sendo um dos principais agentes para criação
e execução das políticas públicas1, pretende-se explicitar qual o papel que o Estado vem
exercendo no espaço agrário brasileiro enquanto formulador de políticas públicas, a
partir da década de 1990, com a mudança do enfoque setorial para o territorial, que
busca a valorização do espaço rural através das suas potencialidades.

1

Entende-se políticas públicas como sendo “o Estado em ação, implantando um projeto de governo,
através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade” (HOFLING, 2001, p. 2).
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Além disso, considerando as dificuldades que o poder público tem na gestão das
políticas públicas, e sabendo que quase sempre o aparato estatal é passível de corrupção,
é preciso entender: como o PAA territorializa-se no Rio Grande do Norte? Quais as
formas de espacialização desse programa nesse estado? Como se dão as relações das
instituições envolvidas na execução desse programa com os agricultores familiares?
Que mudanças significativas ocorreram na comercialização dos produtos? Quais são as
dificuldades para a inserção dos agricultores nesses programas?
Guiados por esses questionamentos, esperamos que esta pesquisa possa
contribuir para a melhoria das ações do PAA, não só no Rio Grande do Norte, como
também em outros estados do Nordeste, sabendo que esse programa pode contribuir
para melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares que, historicamente,
permaneceram à margem dos processos de desenvolvimento.
A partir dos questionamentos acima relacionados, elencamos alguns objetivos
para esta pesquisa, sendo o objetivo central analisar as mudanças socioterritoriais que
ocorreram no Rio Grande do Norte a partir da implementação do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). Para a consecução do objetivo geral, definimos alguns
objetivos específicos, a saber:
 Discutir a relação entre norma, considerando a política pública enquanto tal, e
território;
 Refletir sobre a importância da mudança do enfoque setorial para o territorial na
formulação de políticas públicas, contextualizando o PAA no cenário recente
das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar;
 Analisar a territorialização do PAA no Rio Grande do Norte;
 Analisar o PAA enquanto política pública, mostrando o contexto e os princípios
que estão na base de sua formulação;
 Identificar os agentes envolvidos na execução do PAA, no Rio Grande do Norte,
analisando a forma de atuação de cada um deles, assim como os rebatimentos
desse programa na dinâmica da agricultura familiar.
A escolha por analisar as mudanças socioterritoriais no Rio Grande do Norte se
deu na medida em que, observamos, através da espacialização do número de produtores
fornecedores do PAA em 2011, uma abrangência desse programa em quase todo o Rio
Grande do Norte, porém, com uma desigual participação dos agricultores nos
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municípios do estado. Quando comparamos o número de produtores familiares por
município com o número de produtores fornecedores, percebemos que há uma baixa
participação no referido programa, além de uma irregular utilização do programa por
parte dos assentados de reforma agrária em praticamente todo o estado.
Sabendo da importância desse programa para a consolidação da agricultura
familiar norte-rio-grandense, através da comercialização justa de seus produtos,
julgamos importante esta pesquisa por buscar compreender como o PAA tem se
territorializado no Rio Grande do Norte, analisando a atuação do Estado por meio da
criação de normas, de políticas públicas voltadas para os espaços rurais e sua respectiva
relação com o território, criando territórios normados, através das mudanças nas
relações sociais até então existentes e criando novas relações de vínculo e dependência.

1.1. METODOLOGIA

Para operacionalizar a pesquisa e levando em consideração os objetivos aqui
elencados, buscando a consecução dos mesmos, alguns procedimentos foram
necessários. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em estudos
acadêmicos e obras que trazem como referência a atuação histórica do Estado no espaço
rural brasileiro, além de textos teóricos que contemplam a discussão da norma e do
território na visão de Milton Santos, trazendo a discussão das noções de território
normado e território como norma, para elucidar a relação da norma com o território. Tal
discussão se faz necessária, uma vez que nosso primeiro objetivo específico é discutir a
relação da norma, como política pública, com o território, apontando a importância da
mudança do enfoque setorial para o territorial na formulação de políticas públicas,
contextualizando o PAA no cenário recente das políticas públicas.
Com relação à análise da territorialização do PAA no Rio Grande do Norte,
primeiro, foram realizadas pesquisas documentais em relatórios institucionais dos
órgãos executores do PAA, sendo eles: EMATER, CONAB, prefeituras municipais e
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) – Delegacia do Rio Grande do Norte,
localizada em Natal. Além disso, houve a coleta de dados secundários no Banco de
Dados – PAA DATA, da Secretaria da Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Nesses documentos
foram coletados dados referentes ao número de agricultores fornecedores para o PAA
por município, os tipos de produtos que estão sendo comercializados por município,
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quanto é comercializado de produtos por município, valores correntes e quem são os
beneficiários (instituições e escolas) no recebimento desses produtos.
Foram realizadas entrevistas com os responsáveis pela execução do PAA no RN
(CONAB, MDA e EMATER) a fim de obtermos mais informações sobre a execução
desse programa, buscando respostas para questões como: Quais são as maiores
dificuldades para a execução do programa? Quais os municípios com maior e menor
participação? Quais as possíveis mudanças que deverão ocorrer no programa para
adequar-se melhor ao atendimento das demandas dos agricultores familiares? Qual a
relevância dada ao programa dentro dessas instituições?
Tais questionamentos tiveram como propósito nos ajudar a compreender como
se dá a gestão dessa política, no âmbito federal, estadual e municipal, para assim
podermos apreender como acontece a relação desses gestores com os agricultores
familiares fornecedores.
Após a coleta dos dados referentes a cada município, foi realizada uma
sistematização dos mesmos, com a elaboração de tabelas, cartogramas e mapas
temáticos, para uma melhor visualização do processo de espacialização e execução do
PAA no estado, além da elaboração de textos analíticos.
Adicionalmente, foram realizadas outras entrevistas com gestores dos órgãos
que atuam no espaço rural do Rio Grande do Norte, como: EMATER, CONAB,
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria da Agricultura do Estado do
RN e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Essa medida foi
importante para que houvesse um melhor entendimento do que está sendo executado em
termos de políticas públicas no estado, na tentativa de apreender quais foram as
melhorias alcançadas do ponto de vista dos indicadores sociais da população que vive
no campo.
Na avaliação da eficácia do PAA, tendo como ponto de partida os seus
respectivos objetivos, foram realizadas aplicação de questionários in loco com os
agricultores fornecedores, através de utilização de formulários semiestruturados,
obedecendo aos rigores estatísticos, no intuito de apreendermos quais as mudanças
econômicas e sociais que ocorreram após a inserção dos mesmos nesse programa. Além
disso, observarmos quais os impactos territoriais que essa política proporcionou nos
locais visitados.
A escolha dos municípios se deu através da amostragem probabilística aleatória
simples. Segundo Gil (2010, p. 91),
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a amostragem aleatória é o procedimento básico de amostragem
científica. Pode-se dizer mesmo que todos os outros procedimentos
adotados para compor amostras são variações deste. A amostra
aleatória simples consiste em atribuir a cada elemento da população
um número único para depois selecionar alguns desses elementos de
forma casual.

Para a seleção dos municípios, levamos em consideração a quantidade de
agricultores fornecedores. Selecionamos, de forma aleatória, municípios com maior
número de fornecedores e outros que possuíam poucos fornecedores. Para as escolhas
da quantidade de questionários, utilizamos a amostragem probabilística estratificada.
Temos, segundo Gil (2010, p. 92), que “a amostragem estratificada caracteriza-se pela
seleção de uma amostra de cada subgrupo da população considerada. [...] pode ser
proporcional ou não proporcional”. Nesse caso, quantificamos os questionários
proporcionalmente à quantidade de agricultores fornecedores nos municípios. Ou seja,
onde existiam mais agricultores, realizamos mais aplicação de questionários e viceversa.
Definimos o tamanho da amostra através das seguintes fórmulas:
1º) Calculamos o erro amostral2 tolerável, que definimos por ser 10%.
Nesse sentido, temos que,

n0 = 1/E20 onde,
n0 = é a primeira aproximação do tamanho da amostra.
E0 = é o erro amostral tolerável, nesse caso 10% = 0,1.

n0 =1/(0,1)2

n0 = 100

2º) Calculamos o tamanho da amostra utilizando a seguinte fórmula.

n = N. n0 / N + n0 onde,
N = é o número de elementos da população, nesse caso, 4.853 agricultores fornecedores
no RN.
n = é o tamanho da amostra

2

É a diferença entre o valor que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro que se deseja
estimar. O erro amostral tolerável é a margem de erro aceitável em um estudo estatístico (CEP – Controle
Estatístico de Processo, 2006).
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n = 4853.100 / 4853 + 100

n = 97

Nesse contexto, aplicamos 97 questionários em 16 municípios (Mapa 01) do Rio
Grande do Norte. No Quadro 01 são discriminados os municípios que foram visitados e
o número de questionários aplicados em cada um, seguindo a regra de
proporcionalidade destacada acima.

Quadro 01: Municípios onde foram realizadas as aplicações de questionários com os
agricultores fornecedores e número de questionários aplicados

Território da
Cidadania
Açú-Mossoró

Alto Oeste

Potengi
Mato Grande
Sertão do Apodi

Seridó

Município
Açú
Mossoró
Alexandria
Lucrécia
Pau dos Ferros
Tenente Ananias
São Francisco do Oeste
Bom Jesus
Riachuelo
Ceará-Mirim
João Câmara
Janduís
Apodi
Campo Grande
Caicó
Cruzeta
Currais Novos
Total

Nº de agricultores
fornecedores
124
83
67
135
57
19
30
5
62
240
13
117
346
228
83
50
120
1.779

Nº de
questionários
10
5
6
6
4
2
3
2
6
8
5
5
6
9
6
5
9
97

Fonte: MDA/PAAData, 2013.

Os questionários focaram na análise do PAA no que diz respeito aos fatores
positivos e negativos da política, tais como as melhorias no processo de comercialização
dos produtos, as dificuldades para a inserção dos agricultores no programa, as eventuais
mudanças a partir da participação no programa. Além desses aspectos, o questionário
foi focado na composição familiar; características da habitação e saneamento básico;
acesso à saúde e educação; formas de acesso à terra e condição do trabalho; renda
familiar; produção agrícola e atividade pecuária; meios de produção e utilização de
insumos; e organização social.
Após a coleta das informações, estruturamos um banco de dados contendo todas
as informações adquiridas no campo, para facilitar a análise dos dados. A partir deles,
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elaboramos textos analíticos, onde estão expostos os resultados das análises dos dados e
das outras etapas da pesquisa.
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Mapa 01: Localização dos municípios visitados durante as atividades de campo
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO

Buscando apresentar de forma sistemática os resultados da pesquisa, além desta
introdução, o trabalho conta com mais três capítulos, sedo que o segundo capítulo está
focado na relação do território com a norma, apontando a importância do enfoque
territorial para a elaboração das políticas públicas, trazendo um panorama geral do PAA
no contexto do Brasil, das regiões do Brasil e do Rio Grande do Norte.
No terceiro capítulo, buscamos analisar o PAA enquanto política pública,
mostrando o contexto de formulação; quais são os princípios que estão na base da
formulação do programa; o que é o PAA, do ponto de vista da atuação do Estado; quais
os seus objetivos, metas e constituição dos fundos. No segundo momento, mostramos
como se dá a operacionalização do PAA; qual a relação dos entes federados (União,
estado e município) na operacionalização do PAA. E no terceiro momento, abordamos
quais os agentes envolvidos na operacionalização do PAA no Rio Grande do Norte e
como eles atuam.
Por fim, no quarto capítulo, foram analisados os rebatimentos territoriais do
PAA no Rio Grande do Norte, fazendo-se, primeiro, uma breve caracterização da
agricultura familiar no estado. Em seguida, estudamos como se dá a inserção dos
agricultores familiares no programa e o que este representa para eles, fazendo uma
análise crítica do programa, tendo como parâmetro os seus objetivos, além de apreender
a composição e o perfil socioeconômico dos agricultores familiares inseridos no PAA.
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2. O PAA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O MEIO
RURAL NO BRASIL

A norma, na medida em que é estabelecida por lei, muitas vezes a partir de uma
demanda social (caso do PAA), se depara com uma ordem territorial preexistente, de
modo que outras normas já existem. São as normas sociais e culturais, que, mesmo não
tendo a força da lei, encontram-se instituídas como se fossem, regulando
comportamentos, ditando regras e condutas sociais. Assim, a partir desse contexto,
podemos dizer que a norma se territorializa, criando um território normado, ou o
território e suas relações se impõem de tal forma que a norma passa a não ser aceita
social e territorialmente.
Nessa perspectiva, para este capítulo, teremos como objetivo elucidar a relação
da norma com o território, mostrando a importância do enfoque territorial para a
elaboração das políticas públicas, situando o PAA no contexto do Brasil, das regiões
brasileiras e do Rio Grande do Norte.

2.1. A RELAÇÃO ENTRE TERRITÓRIO E NORMA

Nesta pesquisa, o conceito de território se faz importante na medida em que
pretendemos estudar as mudanças socioterritoriais ocorridas com a inserção do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no estado do Rio Grande do Norte. O
conceito de território aqui abordado é o de Santos (1999), quando ele parafraseia o
economista François Perrox (SANTOS, 1999, p. 17) e afirma que o território é “como
um campo de forças, como o lugar do exercício, de dialéticas e contradições entre o
vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso social
dos recursos”.
No entanto, para Santos (1999), o território em si não é considerado uma
categoria de análise para as ciências sociais, mas sim o território usado. Para esse autor,
O território não pode ser uma categoria de análise, tem de ser
considerado território usado. Na realidade, quando uma empresa, uma
instituição, um grupo, agem sobre uma fração do território, num
momento “T” do tempo, não desconsideram o que ali já existe, ou
seja, não só as coisas mas também os homens e as relações (SANTOS,
1999, p. 16-17).
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E é nesse sentido, com essa forma de pensar o território, que Santos (1999) diz
que poderíamos ajudar os cientistas políticos a pensar e avançar na proposição de
políticas para o país (Brasil). Essa crítica se baseia na elaboração de políticas que levam
em consideração somente as divisões municipais e estaduais, não havendo uma reflexão
sobre o conteúdo social3 desses territórios. Nunca houve um esforço de se pensar no
território em sua totalidade, como o território da nação.
Compreendendo o território usado como sendo um território em mudança, em
processo (SANTOS, 1999), conseguiremos apreender se houve mudanças, ou não, após
a inserção da política aqui abordada.
Para complementar esta discussão, traremos as noções do território normado e
do território como norma, para relacionarmos a norma (aqui neste trabalho como sendo
o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA) e o território do Rio Grande do Norte.
Para Santos (1994, p. 3), “dentre as formas sociais existentes, a forma jurídica é a única
que detém, do ponto de vista legal, força para estabelecer comportamentos e sanções”.
Temos aqui a forma jurídica, como sendo a política pública, que é estabelecida por lei,
que

tenta

nesse

sentido,

modificar

as

relações

sociais

preexistentes

e,

consequentemente, as extensões territoriais onde atua.
Nessa perspectiva, as normas irão regular, segundo Antas Jr. (2005), a produção
dos sistemas e objetos técnicos e as ações que incidem sobre tais objetos, variando
conforme o contexto socioeconômico de cada período histórico. Segundo o autor, “a
criação e a execução dessas leis ficam a cargo de instituições e organizações variadas”
(ANTAS JR., 2005, p. 75), que muitas vezes não estão preparadas para executar tais
políticas, possuindo fragilidades inúmeras, desde a formação deficiente do pessoal que
constitui as instituições governamentais, não executando as políticas de forma
participativa, impondo dificuldades na inserção, no caso do PAA, dos agricultores,
através de uma intensa burocratização; até a falta de infraestrutura e logística, para o
acompanhamento da implementação dessas políticas, através da assessoria à população,
por parte dos membros das instituições.
Além disso, são fatores limitantes ao pleno sucesso das políticas públicas a falta
de preparo político por parte das Organizações Não Governamentais (ONGs) que
assessoram a população e das próprias cooperativas e associações de agricultores que

3

“Este aparece apenas como estatísticas, que são caixinhas que vamos abrindo à medida que
necessitamos produzir o discurso. Mas está excluído o conteúdo – o dinamismo socioterritorial,
socioespacial, essas formas-conteúdo que têm a ver com a existência” (SANTOS, 1999, p. 17).
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não participam, ou participam muito pouco da elaboração, execução e do
monitoramento das políticas públicas direcionadas as suas próprias necessidades.
Assim, o agricultor-cidadão, em suas organizações, ou não, deixa de exercer seu
papel político e cidadão, no momento em que deixa de realizar o acompanhamento de
tais políticas junto às instituições governamentais que as operacionalizam. Assim, passa
a não contribuir com a melhoria e elaboração de políticas públicas que levem em
consideração os problemas e as realidades vivenciadas.
E, nesse sentido, a descentralização é importante como indutora do
fortalecimento da democracia, mas não é determinante nem suficiente para que ocorra a
emancipação desses pequenos agricultores, aqui participantes ou não do PAA. Assim,
soma-se a falta de preparo por parte das instituições que operacionalizam tais políticas
públicas ao fato de hoje a economia estar cada vez mais ligada aos laços políticos,
sobrevivendo e se realizando pela política (SANTOS, 1999). Deixando que o exercício
da política no local transforme-se em processos centralizadores delineados por forças
econômicas e políticas que marginalizam a maioria da população no contexto da política
pública.
No entanto, quando a norma é estabelecida por lei e imposta a população, no
caso do PAA, a partir de uma demanda social, muitas vezes, ela se depara com uma
ordem territorial, de modo que outras normas existem, são as normas sociais e culturais,
que mesmo não tendo a força da lei, encontram-se instituídas como se fossem,
regulando comportamentos. “São as formas sociais herdadas, entre as quais se inserem a
cultura local e regional, em oposição a global” (SANTOS, 1994, p. 3). Assim, temos o
território como sendo também uma norma, se opondo, muitas vezes, ao que é instituído
pela norma jurídica, passando, ou não, a ser território normado.
Segundo Antas Jr. (2005, p. 71), “a norma, para a geografia, pode ser vista como
o resultado da tensão e/ou da harmonia entre objetos e ações que constituem o espaço
geográfico”. Além disso, Santos e Silveira (2001, p. 304) afirmam que “Brasília pode
criar as grandes normas impulsionadoras ou limitadoras da ação, mas o uso dessas
normas está subordinado ao interesse dos agentes mais poderosos”. Nesse caso, temos
os agentes poderosos como sendo os agentes hegemônicos que atuam no local, assim
como em outras escalas.
É nesse sentido que a empirização do conceito de território, levando em
consideração a sua dinâmica e as suas normas, se faz importante para esta pesquisa, na
medida em que, pretendemos analisar a política pública (PAA), estabelecendo sua
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relação com o território e apreendendo quais as possíveis mudanças ocorridas com a
inserção dessa política no território norte-rio-grandense. E para ilustrar essa discussão,
traremos um trecho de A Natureza do Espaço, onde Santos (2008, p. 337) afirma que,
Mais que a formação socioeconômica é a formação socioespacial que
exerce esse papel de mediador: este não cabe ao território em si, mas
ao território e seu uso, num momento dado, o que supõe de um lado
uma existência material de formas geográficas, naturais ou
transformadas pelo homem, formas atualmente usadas e, de outro
lado, a existência de normas de uso, jurídicas ou meramente
costumeiras, formais ou simplesmente informais. [...] E ainda que não
se formulem outras normas escritas ou consuetudinárias de seu uso, o
território nacional, ou local, é, em si mesmo, uma norma, função de
sua estrutura e de seu funcionamento.

Essa discussão resume os pressupostos teóricos que fundamentam este estudo,
tendo como ponto de partida o PAA, enquanto norma jurídica, e o território local do
estado do Rio Grande do Norte, com suas normas de funcionamento preexistentes a essa
norma.

2.2. A IMPORTÂNCIA DO ENFOQUE TERRITORIAL PARA ELABORAÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O CONTEXTO DE CRIAÇÃO DO PAA
As políticas públicas criadas até a década de 1980 eram de cunho setorial e
estavam voltadas somente para o crescimento econômico e o desenvolvimento
industrial do país. Nesse contexto, o espaço rural era entendido como o locus da
atividade agropecuária. O que importava eram os índices de produtividade ocorridos
com a incorporação de tecnologias na agropecuária. Nesse sentido, Hespanhol (2008, p.
3) afirma que,
O espaço rural, nesse contexto, era apreendido apenas enquanto locus
para a realização das atividades relacionadas à agricultura. Além do
seu caráter setorial, essas políticas eram concebidas a partir dos
interesses (lobbies) econômicos dominantes – oligarquias rurais e
urbano-industriais – envolvidos na agricultura, sem que houvesse
qualquer tipo de discussão e/ou participação no âmbito institucional
dos demais segmentos sociais (pequenos produtores, trabalhadores
rurais etc.) que compõem o espaço rural e que ficaram à margem
desse processo.

O processo de redemocratização no Brasil e a descentralização políticoadministrativa, corridos a partir da década de 1980, foram fatores que contribuíram para
a criação de um novo direcionamento na elaboração de políticas públicas. O processo de
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redemocratização do país favoreceu a organização de movimentos sociais que
reivindicavam maior participação. No entanto, para alguns autores, como Alves (2003,
p. 2),
O processo de descentralização das políticas sociais públicas no Brasil
das décadas de 1980 e 1990 e seus determinantes devem ser
compreendidos através de um amplo prisma que contemple, em seu
bojo, elementos de natureza política, ideológica, econômica e até de
ingerência internacional sobre as ações do poder de Estado brasileiro.

Nesse sentido, dentro do prisma essencialmente econômico, segundo esse autor
as crises do petróleo, a recessão nacional e internacional do início da década de 1980 e o
aumento dos juros internacionais desencadearam uma crise financeira no Estado
brasileiro estagnando o modelo de industrialização via substituição de importações.
Assim, a descentralização das políticas públicas visava não só reordená-las entre os
entes federados para lhes conferir efetividade e eficiência, mas também desafogar o
orçamento do governo federal.
No âmbito político, Alves (2003, p. 2) afirma que a “[...] descentralização de
políticas públicas passa a ser entendida, principalmente a partir de 1982, com a
esmagadora vitória da oposição nas primeiras eleições diretas para governadores de
Estado, como instrumento de avanço democrático”. Nesse sentido, criou-se um
consenso popular em torno da descentralização, se difundido a ideia de que assim, os
serviços seriam mais democráticos e eficientes, haveria um fortalecimento das
participações sociais e consolidação destas através de processos mais democráticos, ou
seja, passou-se então a associar centralização a práticas não democráticas.
Assim, a partir da década de 1990, a descentralização “[...] toma contornos
ideológicos a partir da incorporação cada vez mais enfática, de pressupostos neoliberais
de funcionamento da economia e atuação do Estado” (ALVES, 2003, p. 3). O Brasil
passa a se inserir na economia internacional, passando a incorporar, principalmente no
governo de Fernando Henrique Cardoso, “[...] um dos pilares daquela escola de
economia, que é a concepção de Estado mínimo” (ALVES, 2003, p. 3). Nesse contexto,
o Brasil passa por uma nova fase no processo de descentralização das políticas públicas,
passando a ser condicionada através de imposições por parte de organismos
internacionais de financiamento, representantes do capitalismo central como, o Fundo
Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
Banco Mundial, que repassavam a ideia de que “[...] descentralizar é uma forma de
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desoneração do governo central, dando as funções de Estado uma espécie de caráter
menor, de municipalidade” (ALVES, 2003, p. 3).
Apesar da disseminação do caráter positivo da descentralização entre a
sociedade brasileira, autores como Arretche (1996, p. 3) afirmam que,
As medidas descentralizadoras ocorridas no Brasil, a partir da década
de [19]80, são resultado da disputa de poder por parte de elites
políticas de âmbito local, cujos recursos institucionais, especialmente
o controle de máquinas eleitorais e administrativas locais, foram
notavelmente fortalecidos com a retomada da competição eleitoral
como instrumento da legitimidade dos governantes.

Percebemos, nesse contexto, que o processo de descentralização políticoadministrativa do Estado brasileiro passou por um processo de acontecimentos não
muito simples que, apesar de todo discurso ideológico, não garantiu e não garante a
democracia aos cidadãos brasileiros. Passando muitas vezes a facilitar a criação de uma
recentralização de poder entre as elites locais de cada estado ou município, criando-se
mecanismos de sujeição da população local aos interesses dos poderes políticos e
econômicos locais.
No entanto, sabemos que para que se concretize tal processo democrático, é
preciso que alguns princípios sejam seguidos. Nesse sentido, Dahl (1982 apud
ARRETCHE, 1996) pontua alguns dos princípios fundamentais para a existência da
democracia, independente da corrente ou visão desse conceito, sendo eles: 1) igualdade
de voto; 2) oportunidade de participação efetiva no processo decisório; 3) oportunidade
de esclarecimento para formação de opinião a propósito do objeto da decisão; 4)
controle final sobre a agenda, seja por meio da participação direta, seja por meio da
representação; e 5) inclusão de todos os cidadãos submetidos às leis da coletividade.
Para ilustrar esta discussão, traremos o conceito de capital social que, segundo
Putnam (2006, p. 177), diz respeito “a características da organização social, como
confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade,
facilitando as ações coordenadas”. Sobre essa temática, Higgins (2005) afirma que
Putnam aborda em seu livro um estudo sobre o desempenho das instituições
democráticas que podem ser, segundo ele, entendidas em dois sentidos, ou como “as
regras do jogo”, normas que regem a tomada de decisões coletivas, palco onde os
conflitos se manifestam e algumas vezes acontecem; ou como mecanismos para
alcançar propósitos, não só para obter acordos.
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O Fluxograma 01 representa como é o processo de desempenho institucional
trabalhado por Putnam. Para esse autor a análise do desempenho institucional parte de
uma demanda social, que passa por uma interação política, e chega ao governo que faz a
opção da política e a sua implementação. Nesse contexto, a discussão de capital social
de Putnam se faz importante na medida em que esse autor relaciona o desempenho
institucional à participação cívica. Segundo Higgins (2005, p. 59),

a pesquisa de Putnam assume dois pressupostos sobre os quais
parecem concordar as escalas institucionais, no primeiro as
instituições moldam a política. As normas e os procedimentos que
compõem as instituições estruturam o comportamento político das
pessoas, moldam a identidade, o poder e a estratégia dos atores. No
segundo, as instituições são moldadas pela história. Deixando de fora
outros fatores que moldam as instituições, estas corporificam
trajetórias históricas, têm sua própria inércia. Os indivíduos podem
escolher suas instituições, mas não têm o poder de criar as
circunstâncias nas quais eles vivem. As regras que uma geração
anterior escolhe influenciam as escolhas das futuras gerações.
Fluxograma 01 – Desempenho institucional proposto por Putnam
Desempenho
=
Institucional

=

Demanda
Social

Interação
Política

Implementação

Governo

Opção de
Política

Fonte: Putnam (2006). Elaboração: Lorene K. B. Brasil.

Podemos, a partir dessas ideias de Putnam (2006), fazer um paralelo com o que
Santos (1994) denominou de território normado e território como norma, mostrando que
no primeiro caso as instituições, através de suas políticas, normatizam o território,
estruturando comportamentos, reestruturando e criando novos territórios e moldando
identidades. O segundo caso funciona da forma inversa, as instituições é que são
moldadas; o território, suas relações e história se impõem de tal forma que a norma
passa a não ser aceita pelas pessoas que vivem no território. Portanto, o capital social de
determinado território está ligado ao desempenho das políticas públicas, inclusive o
PAA.
Nesse sentido, Putnam (2006, p. 177) afirma que “assim como outras formas de
capital, o capital social é produtivo, possibilitando a realização de certos objetivos que
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seriam inalcançáveis se eles não existissem”. Ele passa a ser, nesse contexto, um dos
fatores principais para um bom desempenho das políticas públicas, compondo o
território como norma, moldando as instituições e políticas. Higgins (2005, p. 68 apud
FUKUYAMA, 2000), afirma que,
A função política do capital social numa democracia moderna consiste
em fazer contrapeso ao vício do excessivo individualismo, isto é, ao
fato de dedicar ocupação excessiva com os assuntos privados e da
família em detrimento do compromisso em assuntos públicos.

Nesse sentido, Putnam (2006) nos mostra que a confiança é um componente
básico para que exista o capital social. É necessária para fomentar a cooperação, porém,
essa confiança não é cega. Segundo o autor, você só confia numa pessoa ou instituição
porque, “conhecendo a disposição dela, as alternativas de que dispõe e suas
consequências, a capacidade dela e tudo mais, você espera que ela preferirá agir assim”.
Portanto, podemos chegar à conclusão que não é a escala de governo que vai
determinar a existência ou não desses princípios democráticos. A descentralização é um
processo facilitador da participação social, porém não é suficiente, é preciso que as
instituições criadas nesse processo de descentralização estejam preparadas para realizar
em sua gestão a plenitude dos princípios democráticos listados acima e abertas a
mudanças e adaptações.
A partir da década de 1990, segundo Hespanhol (2008, p. 3), “as políticas
públicas de forma geral e, em particular, as direcionadas ao meio rural brasileiro,
passaram a incorporar em seu escopo, algumas mudanças em termos de concepção,
estruturação e formas de implementação”. Essas mudanças se deram pela criação de um
novo modelo internacional de políticas públicas.
Na Europa, essas mudanças de pensamento resultaram nas reformas da Política
Agrícola Comum de 1992 a 1996, passando a influenciar o modelo brasileiro, que passa
a valorizar o âmbito local com referência territorial, incorporando uma dimensão
territorial na criação e execução das políticas públicas. Começou a haver a valorização
das diferenciações regionais, o que antes era visto como um problema no âmbito
nacional passa a ser uma vantagem local, através da criação de políticas direcionadas
para cada realidade. Nesse sentido, Locatel e Hespanhol (2006, p. 7) afirmam que,
Para isso será imprescindível a realização de um grande esforço, tanto
por parte dos pesquisadores como dos técnicos e políticos envolvidos
na elaboração dos projetos, para que ocorra a passagem da base
marcadamente produtivista-agrária, remanescente da modernização da
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agricultura, para um novo perfil de caráter mais territorial e
funcionalmente diversificado, que possa dar conta da complexidade
apresentada pelo espaço rural.

Assim, houve um esforço em elaborar políticas mudando o enfoque e os
objetivos, deixando de ser setorial, onde há uma valorização de políticas somente
direcionadas ao setor agrícola nos espaços rurais; para o territorial, que passa a valorizar
os lugares, estimulando uma maior participação das organizações sociais locais, na
reivindicação de políticas que realmente atendam as demandas da população local.
Nessa perspectiva, em 1994, durante o governo de Itamar Franco, foi criado o
Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP), que, segundo Muller
(2007), não obteve resultados significativos, porém representa a base inicial sobre a
qual, mais tarde, foi construído o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF).
Em 1995, foi criado e implementado o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), que, para Shneider, Cazella e Mattei (2004 apud
MULLER, 2007), teria sido “formulado enquanto resposta do Estado às pressões do
movimento sindical rural, realizadas desde o final da década de 1980”. Nesse contexto,
o PRONAF passa a ser o primeiro programa com um caráter social mais abrangente, de
grande repercussão no cenário nacional. Esse programa surgiu como uma linha de
crédito de custeio que destinava recursos para serem aplicados na produção agrícola
explorada em regime familiar. Em 1996, o PRONAF deixa de ser apenas linha de
crédito e passa a adquirir status de programa de governo, vinculando-se à Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura – SDR/MA. Só em 1999, é que
esse programa se integra ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, onde está
vinculado até hoje.
Sendo assim, consideramos que o PAA passa a ser um programa complementar
ao PRONAF, na medida em que contribui para a comercialização da produção familiar.
No entanto, percebemos que existem fragilidades na complementaridade entre esses
programas, quando, por exemplo, tomamos como referência os agentes executores dos
programas. O PAA é executado pela CONAB e EMATER, a depender da modalidade, e
o PRONAF pelas instituições financeiras Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco
da Amazônia. Nesse contexto, Guanziroli (2006) publicou um estudo avaliativo sobre
os primeiros dez anos do PRONAF, o qual considera que, apesar dos avanços, a
distribuição dos recursos não obedece a critérios considerados ideais no que diz respeito
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à região e grupos de renda, ficando concentrados os recursos nos grupos de famílias
mais bem estruturados, integrados ao mercado, produzindo uma consequente
especialização produtiva, uma vez que os produtos financiados seriam aqueles que as
instituições bancárias consideram adequados.
É nesse sentido que consideramos não haver, por parte dessas instituições
executoras, um devido diálogo, para que o financiamento realizado através de créditos
do PRONAF tenha um melhor emprego, no sentido de ser investido em potencialidades
agrícolas e de criação animal, a depender da região. Isso só é possível com a presença
constante de instituições que prestem assistência técnica aos agricultores, orientando-os,
elaborando projetos adequados e fazendo o devido acompanhamento, permitindo que os
agricultores familiares tenham um melhor desempenho no que diz respeito à venda de
sua produção.
É nesse contexto que o PRONAF e o PAA, juntos, se tornam uma ferramenta
importante na luta contra o intermediário/atravessador, na medida em que o primeiro
financia a produção, o segundo compra os produtos com preço justo, em boa
quantidade, pagando diretamente aos agricultores.
É importante destacar que, segundo Muller (2007), no início das discussões e
avaliações do Programa Fome Zero (PFZ)4, foi instituído um Grupo de Trabalho
conjunto entre a FAO, BID e o BIRD que, junto com a equipe de transição do governo
Lula, elaboraram um relatório no qual a ideia de reestruturação do PRONAF estava bem
presente. Para eles, esse programa deveria se transformar no principal articulador do
PFZ, no que diz respeito à agricultura familiar. No entanto, salientam que as
dificuldades dessa reestruturação são grandes e que o PRONAF deve sofrer
modificações profundas. Para Muller (2007), é bom destacar que apenas em dois textos
do Grupo de Trabalho, o PRONAF é incorporado na estratégia do PFZ, nos demais
documentos lidos e analisados pela autora, o PRONAF não aparece. “O fato é que, [...],
o PRONAF e mesmo o MDA possuem relações muito fracas com o PAA, o que não
quer dizer que o MDA não apoie e incentive o programa” (MULLER, 2007, p. 90).
Em 2002, foi criado o programa Garantia-Safra (GS), vinculado ao PRONAF,
que “visa possibilitar um ambiente de tranquilidade e segurança para o exercício da
atividade agrícola na região semiárida brasileira” (MDA, 2013). Caso o agricultor perca
a safra por motivo de seca, receberá uma ajuda para a manutenção da família e da

4

Programa no qual o PAA se insere.
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atividade. Esse programa foi implantado nas regiões Nordeste, no Norte de Minas
Gerais (Vales do Mucuri e Jequitinhonha) e no Norte do Espírito Santo. Cabe destacar
que o Garantia-Safra só beneficia os agricultores que já possuem contratos do
PRONAF, e como nem todas as famílias conseguem financiamento desse programa, em
caso de perda da produção, também não serão contempladas com esse seguro.
Para participar do Garantia-Safra (GS), é necessário que, anualmente, estados,
municípios e agricultores, localizados na área de atuação da SUDENE, façam adesão ao
GS. Os agricultores que aderirem ao GS nos municípios em que forem detectadas
perdas de, pelo menos, 50% da produção de algodão, arroz, feijão, mandioca, milho ou
outras atividades agrícolas do Semiárido, receberão a indenização prevista pelo GS
diretamente do governo federal, em até seis parcelas mensais, por meio de cartões
eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.
O valor do GS e a quantidade de agricultores a serem segurados são definidos
anualmente, durante a reunião do Comitê Gestor do GS. Os agricultores familiares
selecionados são convocados pela prefeitura para receber o boleto bancário com prazo
determinado para pagamento da contribuição do agricultor, R$ 9,50 (safra 2012/2013),
sendo o valor anual da indenização de R$ 760,00 (a partir da safra 2012/2013). Por ser
muito pequeno, esse recurso serve apenas como um complemento no orçamento
familiar, não possuindo nenhuma relação direta com o PAA, na medida em que pouco
ajuda como investimento na produção familiar. Diferente, por exemplo, do PRONAF,
que é um valor maior e é direcionado para fim de investimento.
Nesse processo de mudanças no direcionamento das políticas públicas para o
meio rural, foi criado, em 2003, o Programa Territórios Rurais, com o intuito de uma
melhor atuação e articulação das políticas públicas para a promoção do
desenvolvimento rural. Nesse mesmo ano, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento
Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário – SDT/MDA, passando a
fortalecer a utilização do enfoque territorial na orientação e criação de políticas públicas
para os espaços rurais.
Atualmente, existem 160 Territórios Rurais no Brasil, dos quais, 07 encontramse no Rio Grande do Norte, sendo eles: Açú-Mossoró, Alto Oeste, Mato Grande,
Potengi, Seridó, Sertão do Apodi e Trairi.
Em 2008, foi lançado o Programa Territórios da Cidadania (Mapa 02),
apresentando-se como uma evolução dos Territórios Rurais, com relação ao número de
políticas públicas que abarca e por possuir uma maior articulação entre instâncias de
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governo. Esse programa tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e
universalizar programas básicos de cidadania, por meio de uma estratégia de
desenvolvimento territorial sustentável, estimulando uma constante participação social e
a integração de ações entre o governo federal, estados e municípios.
Atualmente, o Rio Grande do Norte está contemplado com seis Territórios da
Cidadania, sendo eles: Açú-Mossoró, Alto Oeste, Mato Grande, Potengi, Seridó e
Sertão do Apodi. As políticas públicas vinculadas a esse programa estão enquadradas
em cinco áreas de atuação: Educação e Cultura; Formação de Agentes; Diversidade e
Cidadania; Gênero e Populações Tradicionais; e Povos Indígenas, que atuam nos
territórios de acordo com as demandas locais.
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Mapa 02: Rio Grande do Norte: Territórios da Cidadania
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Na esteira dessas mudanças, inserimos o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), foco desta pesquisa. Segundo Muller (2007), a referência mais remota à origem
do PAA foi no governo Franco Montoro, no estado de São Paulo, entre 1983 e 1987,
que iniciou um processo de compra de alimentos para a merenda escolar, no qual os
diretores das escolas realizavam as compras.
Em oposição a esse projeto, ainda segundo Muller (2007), José Graziano da
Silva apresentou-se como um dos críticos desse projeto de descentralização de compra,
sugerindo que o poder de compra do governo deveria ser usado como uma política
importante. Não obstante, paralelo a esses acontecimentos em São Paulo, o tema do
abastecimento também ganhava importância nas universidades. Para a autora, o
aumento no número de prefeituras administradas pelo Partido do Trabalhadores (PT), na
segunda metade da década de 1980, fez com que novos temas entrassem em discussão
nas agendas municipais, e um deles era a questão do abastecimento e da agricultura
familiar.
Segundo o Instituto Cidadania (2001 apud MULLER 2007, p. 82),
as discussões e experiências acumuladas a respeito da questão da fome
e da vinculação entre segurança alimentar e agricultura familiar foram
sistematizadas e serviram de base para a construção, em 2000 e 2001,
de um importante documento: o Projeto Fome Zero: uma proposta de
política de segurança alimentar para o Brasil.

A elaboração desse documento, organizado por José Graziano da Silva, contou
com a participação de movimentos sociais, ONGs, institutos de pesquisa, sindicatos e
especialistas em questões de segurança alimentar.
O documento de 2001 do PFZ previa que as políticas estruturais deveriam estar
bem integradas às políticas emergenciais ou compensatórias, segundo Muller (2007), é
aí que o PAA entra nesse contexto, onde o mesmo recurso (valor monetário) aplicado
servia tanto ao produtor quanto ao consumidor. “Havia um diagnóstico claro de que a
agricultura familiar possuía uma capacidade ociosa de produção de alimentos, que
poderia ser demandada através dos programas governamentais” (MULLER, 2007, p.
86). Assim, em 2002, o Programa Fome Zero é incorporado ao governo do Presidente
Luís Inácio Lula da Silva.
Logo em seguida, em 2003, foi implementado o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), que passa a fazer parte da realidade do campo brasileiro, tendo como
objetivos colaborar com a erradicação da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo
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tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de
comercialização que adquirem diretamente os produtos de agricultores familiares ou de
suas organizações, buscando estimular os processos de organização social, produção
regular e agregação de valor à produção, fazendo a doação desses alimentos a
instituições sem fins lucrativos, escolas e creches.

2.3. O PAA ENQUANTO NORMA

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) enquanto norma, foi criado pelo
Art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, como sendo uma das ações do
Programa Fome Zero. Mais recentemente, essa lei de criação foi alterada pela Lei nº
12.512, de 14 de outubro de 2011. Esta, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto nº
7.775, de 4 de julho de 2012, tendo como as principais inovações dos recentes
normativos a previsão de execução do PAA mediante Termo de Adesão, dispensada a
celebração de convênio.
Esse novo instrumento irá, paulatinamente, substituir os atuais convênios,
proporcionando maior continuidade e facilidade na execução do programa. A nova
forma de operação prevê a existência de um sistema informatizado, onde serão
cadastrados todos os dados de execução pelos gestores locais, e a realização do
pagamento pela União, por intermédio do MDS, diretamente ao agricultor familiar, que
receberá o dinheiro por meio de um cartão bancário próprio para o recebimento dos
recursos do PAA. Pelo seu papel estratégico no combate à pobreza, o PAA, atualmente,
é uma das ações que compõem o Plano Brasil Sem Miséria – BSM, em seu eixo
Inclusão Produtiva Rural.
Nesse sentido, o PAA tem como objetivos:






Garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e
regularidade necessárias para atender as populações em situação
de insegurança alimentar e nutricional;
Contribuir para formação de estoques estratégicos;
Permitir aos agricultores e agricultoras familiares que estoquem
seus produtos para serem comercializados a preços mais justos;
Promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento
da agricultura familiar;
Abastecer o mercado institucional de alimentos, que compreende
as compras governamentais de gêneros alimentícios para fins
diversos, incluída a alimentação escolar (BRASIL, s/p, 2010).
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O PAA é voltado ao atendimento de dois públicos, na perspectiva do Direito
Humano à Alimentação Adequada – normatizado pela Lei nº 11.346/2006, que define:




Produtores de alimentos: agricultores familiares e empreendedores
familiares rurais enquadrados no art. 3º da Lei no 11.326, de 24 de
julho de 2006, que institui o Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF), incluídos aquicultores,
pescadores artesanais, silvicultores, extrativistas, indígenas,
membros de comunidades remanescentes de quilombos e
agricultores assentados, tendo todos que possuir a Declaração de
Aptidão ao PRONAF (DAP);
Consumidores de alimentos: pessoas e famílias em
vulnerabilidade social, com iminente risco de insegurança
alimentar e nutricional, atendidas por entidades sócio-assistenciais
cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades do Sistema Único
de Assistência Social – CAD-SUAS; programas nacionais de
promoção de segurança alimentar e nutricional; Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS e Centros de Referência
Especializada de Assistência Social - CREAS ou escolas da rede
pública de ensino, atendidas pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE (BRASIL, s/p, 2012).

Entre 2003 e 2005, o PAA foi operado, exclusivamente, com recursos
disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
e desenvolvido a partir de parcerias entre a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (SESAN), governos estaduais e municipais, além da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab). A partir de 2006, o PAA passou a ter uma maior
participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da Secretaria
da Agricultura Familiar (SAF/MDA), com dotação orçamentária própria.
O Grupo Gestor do PAA foi instituído pelo art. 19, § 3º da Lei nº 10.696, de 02
de junho de 2003. Coordenado pelo MDS, tem a finalidade de definir as medidas para a
operacionalização do PAA, incluindo: sistemática de aquisição dos produtos; preços
praticados que consideram as diferenças regionais e a realidade da agricultura familiar;
regiões prioritárias para implementação do programa; condições de doação dos produtos
adquiridos; condições de venda dos produtos adquiridos; condições de formação de
estoques. É composto por representantes de seis ministérios: Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA/CONAB),

Ministério

do

Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda e Ministério da Educação
(MEC/FNDE).
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Os executores do PAA são os estados, municípios e a CONAB, conforme o
Quadro 01, sendo que cada instituição ou ente federado é responsável por
operacionalizar determinadas modalidades do programa.
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Quadro 02: Modalidades do PAA por Fonte de Recurso, Executores e Formas de Acesso
MODALIDADE

Compra Direta da
Agricultura Familiar
- CDAF

FORMA DE ACESSO

Organizações
(cooperativas/associações)
Organizações
(cooperativas/associações)

Compra Direta com
Doação Simultânea

Individual
Organizações
(cooperativas/associações)

Compra Institucional
Fonte: MDA, 2013.

ORIGEM DO
RECURSO

EXECUTOR

AÇÃO

Individual

Formação de
Estoque

Incentivo à Produção
e ao Consumo de
Leite – PAA Leite

VALORES
LIMITES

R$ 8.000,00

MDS/MDA

CONAB

Voltada à aquisição de produtos em situação de baixa de
preço ou em função da necessidade de atender a demandas de
alimentos de populações em condição de insegurança
alimentar.

R$ 8.000,00

MDS/MDA

CONAB

Disponibiliza recursos para que organizações da agricultura
familiar formem estoques de produtos para posterior
comercialização.

MDS

CONAB,
Estados e
Municípios

Responsável pela doação de produtos adquiridos da
agricultura familiar a pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional.

R$ 4.500,00
R$ 4.800,00

R$ 4.000,00
por semestre

MDS

Estados e
Municípios

Assegura a distribuição gratuita de leite em ações de combate
à fome e à desnutrição de cidadãos que estejam em situação
de vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança
alimentar e nutricional. Atende ao Norte de MG e Estados do
Nordeste.

R$ 8.000,00

-

O próprio
proponente

Compra voltada para o atendimento de demandas regulares
de consumo de alimentos por parte da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios;

Individual
Organizações
(cooperativas/associações)
Individual
Organizações
(cooperativas/associações)
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Para um melhor entendimento das modalidades de acesso a esse programa, faremos uma
breve descrição de cada uma delas, apontando os principais pontos.
A) Compra Direta da Agricultura Familiar – CDAF

A modalidade Compra Direta da Agricultura Familiar permite a compra de
produtos específicos definidos pelo Grupo Gestor do PAA para formação de estoques
públicos, destinados a ações de abastecimento social ou venda. Dessa forma, cumpre
um importante papel na regulação de preços de alimentos, na movimentação de safras e
estoques e na promoção da segurança alimentar e nutricional. Os produtos adquiridos
pela Compra Direta têm sido utilizados especialmente para compor as cestas de
alimentos distribuídas a grupos populacionais específicos. Para execução dessa
Modalidade, os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do
Desenvolvimento Agrário (MDA) repassam, por meio de Termos de Cooperação,
recursos financeiros para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),
responsável pela operacionalização.
A Compra Direta permite a aquisição de produtos, a preços de referência
definidos pelo Grupo Gestor do PAA, até o limite anual de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
por unidade familiar. Para participar, os agricultores familiares devem possuir a
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) e estar organizados, preferencialmente, em
grupos formais (cooperativas e associações) ou informais, mas também podem
participar individualmente.
Dentre os produtos adquiridos pela modalidade estão: arroz, feijão, milho, trigo,
sorgo, farinha de mandioca, farinha de trigo, leite em pó integral, castanha de caju e
castanha-do-Brasil. Para ser adquirido, o produto deve atender aos padrões de qualidade
estabelecidos pela legislação vigente e ser entregue em Polos de Compra (Unidades
Armazenadoras próprias da Conab ou credenciadas, depósitos ou outros locais
indicados).
Os estoques públicos de alimentos constituídos no âmbito do PAA são
gerenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em
articulação com o MDA e o MDS. Quando os estoques são constituídos por alimentos
adquiridos com recursos do MDS, devem ser, prioritariamente, doados, podendo ser
vendidos somente em casos excepcionais, mediante autorização do Ministério. Quando
são constituídos por alimentos adquiridos com recursos do MDA, devem ser
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prioritariamente vendidos, admitida a doação, em situações de risco de perda de
qualidade dos alimentos estocados; de impossibilidade de remoção, manutenção ou
venda de forma econômica ou de necessidade de atendimento a ações de promoção de
segurança alimentar e nutricional.
A venda dos alimentos adquiridos no âmbito do PAA é realizada por leilões
eletrônicos ou em balcão. O valor de venda dos produtos em balcão segue metodologia
definida pelo Grupo Gestor do Programa (BRASIL, 2013).

B) Formação de Estoques

A modalidade Formação de Estoques tem como objetivo apoiar financeiramente
a constituição de estoques de alimentos por organizações da agricultura familiar, para
posterior comercialização e devolução de recursos ao Poder Público ou destinação dos
alimentos aos estoques públicos.
A operacionalização cabe à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a
partir de Termos de Cooperação firmados com o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Ao
identificar a possibilidade de formação de estoque de determinado produto, a
organização de agricultores envia uma Proposta de Participação à Conab do Estado. A
proposta deve conter a especificação do produto, sua quantidade, o preço proposto, o
prazo necessário para a formação do estoque e os agricultores a serem beneficiados, os
quais devem possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). Com a aprovação, a
organização emite a Cédula de Produto Rural (CPR-Estoque) e a Conab disponibiliza o
recurso.
A organização adquire a produção dos agricultores familiares listados na
Proposta de Participação, beneficia os alimentos e os mantém em estoque próprio até
sua entrega para estoques públicos ou comercialização no mercado convencional. O
limite financeiro de participação por unidade familiar é de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
por ano. O valor total da Proposta de Participação não pode ultrapassar R$ 1,5 milhão
por cada organização/ano.
A CPR representa o compromisso de entrega de determinado produto e tem
prazo de vencimento de 12 meses, devendo ser liquidada pela organização ao final desse
prazo. Quando a operação é feita com recursos do MDS, a liquidação deve ser em
produtos, enquanto que, com recursos do MDA, a quitação é realizada financeiramente
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pelo pagamento do valor recebido, acrescido de encargos de 3% (três por cento) ao ano
(BRASIL, 2013).

C) Compra Direta com Doação Simultânea

A Modalidade Compra Direta com Doação Simultânea promove a articulação
entre a produção da agricultura familiar e as demandas locais de suplementação
alimentar, além do desenvolvimento da economia local. Os produtos adquiridos dos
agricultores familiares são doados às entidades da rede socioassistencial, aos
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional (Restaurantes Populares,
Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos) e, em condições específicas definidas
pelo Grupo Gestor do PAA, à rede pública e filantrópica de ensino.
Para execução dessa modalidade, o MDS repassa, por meio de convênios,
recursos financeiros para estados e municípios e, por meio de Termo de Cooperação,
recursos financeiros para a Conab.
A Compra Direta com Doação Simultânea permite a aquisição de alimentos in
natura, processados e industrializados, enriquecendo os cardápios dos beneficiários
consumidores. O fornecimento de produtos orgânicos é privilegiado, sendo possível
inclusive o pagamento de valores diferenciados para esse tipo de alimento (até 30% a
mais do que o valor pago para o alimento convencional).
Por meio dos convênios celebrados entre o MDS e os governos estaduais e
municipais, os agricultores familiares selecionados pelo convenente comercializam
individualmente sua produção, podendo vender para o PAA até R$ 4.500,00 (quatro mil
e quinhentos reais) por ano.
Os agricultores entregam os alimentos na Central de Distribuição do município,
onde são pesados e separados para serem doados. O convênio tem prazo de duração
definido, e, durante esse período, tanto os gestores locais do programa, como também o
MDS, são responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização.
Para participar da Compra Direta com Doação Simultânea pela Conab, os
agricultores familiares devem estar organizados em cooperativas ou associações. Essas
organizações precisam encaminhar Proposta de Participação à Conab, informando aos
agricultores familiares envolvidos os alimentos a serem adquiridos e suas respectivas
quantidades, as entidades que serão beneficiadas e a periodicidade de entrega dos
alimentos.
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Aprovada a Proposta de Participação, a organização emite uma Cédula de
Produto Rural (CPR-Doação) e passa a fornecer alimentos às entidades, conforme
definido na Proposta. Após a confirmação da entrega dos produtos, a Conab
disponibiliza os recursos pactuados na conta da organização que realiza o pagamento
aos agricultores até o limite de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) por unidade
familiar/ano. Na execução pela Conab, as organizações de agricultores entregam os
produtos diretamente nas entidades beneficiárias. A Proposta tem prazo de duração
definido, e durante esse período, a Conab fiscaliza todas as fases da sua operação
(BRASIL, 2013).
D) Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite
A modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite – foi
criada para contribuir com o aumento do consumo de leite pelas famílias que se
encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional e também para incentivar
a produção leiteira dos agricultores familiares. Essa modalidade é executada na região
Nordeste e nos municípios do Norte de Minas Gerais.
Para a implementação dessa modalidade, o MDS repassa, por meio de
convênios, recursos financeiros para os governos estaduais do Nordeste e de Minas
Gerais.
Os estados conveniados com o MDS contratam laticínios que serão responsáveis
por recepcionar, coletar, pasteurizar, embalar e transportar o leite para os pontos de
distribuição, locais predefinidos onde as famílias beneficiadas retiram sua cota diária de
leite, geralmente um litro. Nessa modalidade se adquire leite de vaca e também de
cabra.
O agricultor familiar selecionado pelo convenente deve entregar sua produção
diária de leite no laticínio contratado mais próximo da sua propriedade ou depositar o
produto em tanques de resfriamento, de onde será coletado pelo laticínio em caminhões
adequados para o transporte.
Para participar do PAA Leite, além de ter que possuir a DAP, o agricultor
familiar deve produzir no máximo 150 litros de leite/dia e ter o comprovante de
vacinação dos animais. O produtor pode receber pela venda de seu produto até R$
4.000,00 (quatro mil reais) por semestre, diferente das demais modalidades nas quais o
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limite é anual. Caso esse valor não seja utilizado totalmente no semestre, não poderá ser
compensado no semestre seguinte.
O valor do litro de leite é prefixado pelo Grupo Gestor e atualizado
semestralmente, de acordo com a média dos preços praticados pelo mercado local. O
laticínio recebe cerca de 40% desse valor e os outros 60% são repassados ao agricultor
familiar participante.
As famílias que recebem o leite são selecionadas pelo Estado conveniado e
devem preencher os seguintes critérios: ter renda per capita de até meio salário-mínimo
e possuir, dentre os membros da família, crianças de dois a sete anos de idade, nutrizes
até seis meses após o parto, gestantes ou idosos a partir de 60 anos de idade. Para outros
casos, é preciso autorização do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional.
A família que deseja receber o leite deve procurar o ponto de distribuição mais
próximo ou o responsável pelo programa na prefeitura do seu município. Em geral, cada
família beneficiada recebe um litro de leite por dia. Para as famílias com mais de um
membro que preencham aos critérios acima mencionados, poderão ser distribuídos dois
litros de leite (BRASIL, 2013).

E) Compra Institucional

A Modalidade Compra Institucional é uma inovação do Decreto nº 7.775/2012.
Sua finalidade é garantir a dispensa do procedimento licitatório na aquisição de
alimentos da agricultura familiar para atendimento às demandas regulares de consumo
de alimentos, como, por exemplo, a dos presídios e restaurantes universitários. Essa
modalidade permite que, além da União, os governos estaduais, municipais e do Distrito
Federal adquiram alimentos dos agricultores familiares, com seus próprios recursos
financeiros, dispensando-se também a licitação. Seu limite financeiro por unidade
familiar/ano é R$ 8.000,00 (oito mil reais) (BRASIL, 2013).

2.4. O PAA NO CONTEXTO NACIONAL

Para esta análise do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Rio Grande
do Norte, iniciamos contextualizando o programa nacionalmente, trazendo informações
no âmbito das regiões do país.

48

De início, apresentamos os dados referentes à evolução dos recursos aplicados
no PAA por região dos anos de 2003 a 2011 (Tabela 01). Percebemos que a evolução
dos recursos está ligada diretamente ao número de participantes no programa, isto é,
agricultores familiares, organizados ou não, que comercializam seus produtos no âmbito
do programa. Precisamos frisar, neste momento, que cada região possui sua
historicidade, revelando configurações territoriais diferentes. Nesse sentido, Santos e
Silveira (2001, p. 247) destacam que,
O território revela também as ações passadas e presentes, mas já
congeladas nos objetos, as ações presentes constituídas nas ações. No
primeiro caso, os lugares são vistos como coisas, mas a combinação
entre as ações presentes e as ações passadas, as quais as primeiras
trazem vida, confere um sentido ao que preexiste. Tal encontro
modifica a ação e o objeto sobre o qual ela se exerce, e por isso uma
não pode ser entendida sem a outra.

Sabendo disso, fazemos um comparativo da região Nordeste com as outras
regiões do país, com o intuito de facilitar a espacialização dos dados sobre o PAA.
Nesse sentido, percebemos que a região Nordeste esteve à frente das outras, no ano de
criação do programa (2003) e no ano seguinte. Em 2005, houve uma redução no número
de recursos dispostos às regiões Norte e Nordeste e, consequentemente, uma redução no
número de agricultores participantes. Ao contrario das outras regiões que cresceram
significativamente neste período. Dos anos de 2006 a 2011, houve um constante
crescimento no número de recursos dispostos a todas as regiões, com destaque para as
regiões Nordeste e Sudeste que tiveram aumentos superiores de 2010 para 2011, devido
à aquisição de farinha de mandioca para composição das cestas de alimentos (CONAB,
2011). Na Região Sul aconteceu uma pequena redução no número de recursos que
ocasionou uma redução no número de participantes no programa.
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Tabela 01: Evolução dos recursos aplicados no PAA por Região do Brasil nos anos de 2003 a
2011 em Reais (R$)
REGIÃO
CENTRO
ANOS
NORTE
NORDESTE SUDESTE
SUL
TOTAL
OESTE
8.194.157
31.672.408
7.603.665
17.639.249
16.431.728
2003
81.541.207
28.391.528
42.307.978
8.903.396
24.196.831
3.386.094
2004
107.185.827
16.149.222
34.745.917
13.876.678
42.481.492
5.538.352
2005
112.791.661
17.826.019
55.113.452
32.460.597
85.459.203
10.095.309
2006
200.954.580
18.799.858
56.116.348
42.080.964 102.648.844
8.706.954
2007
228.352.968
15.679.112
80.840.501
73.428.218
96.112.379
9.893.516
2008
275.953.726
15.550.480
102.838.205
78.842.348 152.926.807
13.224.101
2009
363.381.941
28.348.787
121.858.906
79.151.714 128.975.115
21.400.943
2010
379.735.465
29.386.137
153.674.198 111.741.509 124.209.257
32.025.103
2011
451.036.204
TOTAL 178.325.300
679.167.913 448.089.089 774.649.177 120.702.100 2.200.933.579
Fonte: CONAB/DIPAI/SUPAF.

A Região Norte tem um aumento significativo em 2004, passando de R$
8.194.157,00, em 2003, para R$ 28.391.528,00, em 2004. De 2007 a 2009, houve uma
pequena queda no valor dos recursos para o PAA nessa região e no número de
participantes no programa, no entanto, houve um crescimento significativo nos outros
anos. Apesar disso, é a região que tem menor participação no programa, com apenas
1,7% dos agricultores familiares comercializando pelo programa, além do menor valor
de recurso em 2011 (R$ 29.386.137) para a compra de produtos através do PAA.
Acreditamos que isso se deve a pouca presença do poder público nas áreas rurais
dessa região, presença insuficiente de fundações privadas e associações sem fins
lucrativos (5% do total do país), mesmo sabendo que é a segunda região que concentra
maior quantidade de agricultores familiares do Brasil (90% dos estabelecimentos
agropecuários da região). Contraditoriamente, é a segunda região que possui maior
concentração de terras (8.467 estabelecimentos com 1.000 ha e mais).
A Região Sudeste teve um constante crescimento dos recursos aplicados no PAA
até o ano de 2008. Entre os anos de 2008 e 2010, houve uma estabilização na aplicação
dos recursos, havendo somente um significativo crescimento em 2011, passando de R$
79.151.714,00, em 2010, para R$ 111.741.509, em 2011, isso devido ao aumento no
número de agricultores participantes, que cresceu em 6.046 nesses anos (Tabela 02).
Essa região também é rica em capital social, é ela que concentra o maior número de
fundações privadas e associações sem fins lucrativos (44%), dado que possivelmente
está ligado à participação dos agricultores familiares no PAA.
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Tabela 02: Evolução do número de famílias de agricultores participantes do PAA
do Brasil nos anos de 2003 a 2011
REGIÃO
CENTRO
ANOS
NORTE
NORDESTE SUDESTE
SUL
OESTE
3.747
18.780
3.100
7.700
8.014
2003
13.757
20.439
3.806
10.182
1.608
2004
8.544
16.315
6.091
18.369
2.656
2005
8.620
22.366
13.520
37.520
4.450
2006
9.036
22.334
18.608
39.513
2.881
2007
5.166
27.190
25.559
30.553
3.154
2008
5.386
29.064
22.041
37.994
3.855
2009
7.270
32.146
20.889
28.465
5.625
2010
7.175
38.595
26.935
26.415
7.480
2011
TOTAL
68.701
227.229
140.549
236.711
39.723

por Região

TOTAL
41.341
49.792
51.975
86.476
92.372
91.622
98.340
94.395
106.600
712.913

Fonte: CONAB/DIPAI/SUPAF.

Na região Sul, percebemos um constante crescimento entre os anos de 2003 e
2007, tanto no número de recursos quanto no número de agricultores participantes. Em
2008, houve uma queda significativa na disposição dos recursos e no número de
agricultores que forneceram para o programa, diminuindo de 39.513 agricultores, em
2007, para 30.553, em 2008. Chegando a assemelhar-se em 2011 à região Sudeste em
termos de número de agricultores. Essa região possui 89% dos estabelecimentos
agropecuários com agricultura familiar, concentrando 22% do total das fundações
privadas e associações sem fins lucrativos do país, além de ser a segunda região com
menor concentração de terras do Brasil (4.507 empreendimentos com 1.000 ha e mais),
daí a constante participação dos agricultores no programa, e o crescimento constante no
valor dos recursos (RS 124.209.257 em 2011) e quantidade de alimentos (89.057
toneladas em 2011) comercializados no âmbito do programa.
Em 2003, no ano de criação do programa, para Região Centro-Oeste, o recurso
destinado foi de R$ 16.431.728, porém, no ano seguinte houve uma queda brusca nesse
valor, passando para R$ 3.386.094, reflexo da diminuição no número de fornecedores
do PAA, que teve uma diminuição de 6.406 agricultores entre os anos de 2003 e 2004.
Essa variação constante na quantidade de recursos e de fornecedores no PAA,
observada em praticamente todas as regiões, foi um dos problemas encontrados durante
esta pesquisa. Acreditamos que essa descontinuidade provoca desgaste e a não
confiança por parte dos agricultores, que passam a não se inserir mais no programa.
Além disso, essa realidade provoca prejuízos aos agricultores familiares, que, por não
terem um mercado certo para a venda de seus produtos, acabam tendo que se render aos
atravessadores/intermediários, estimulando assim a presença destes no campo brasileiro.
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No entanto, comparando a aplicação dos recursos para o PAA, temos que a
Região Nordeste e a Sudeste são as que mais se destacam, com relação ao constante
crescimento desde 2006, mesmo estando inferiores a região Sul na soma total dos
recursos. Entendemos que o principal motivo desse destaque da região Nordeste esteja
ligado ao constante crescimento no número de agricultores fornecedores (38.595 em
2011), que, apesar de ter apenas 1,8% dos agricultores no programa, é a região com
maior quantidade de agricultores familiares do país (93% dos estabelecimentos
agropecuários). Apesar disso, ensejamos que pouco tem sido feito no sentido de
melhorar a participação dos agricultores no programa, que, como vimos, ainda é muito
pequena. Acreditamos que o aumento da burocratização, aliado à falta de preparo por
parte dos agricultores, dificulta a inserção desses no programa.
Nesse sentido, acreditamos que a redução no número de agricultores familiares
participando do programa está relacionado à redução de recursos em alguns anos e a
reajustes nos valores de alguns produtos ocorridos nos anos anteriores.
Em relação à quantidade de produtos comercializados pelo PAA, todas as
regiões tiveram oscilações na quantidade de produtos comercializados (Tabela 03), e
isso se deve às variações na quantidade de agricultores participantes. No entanto,
observamos que a região Sul se diferencia das demais, na medida em que a quantidade
de agricultores fornecedores não cresce proporcionalmente à quantidade de recursos
direcionados ao PAA.
Tabela 03: Evolução da quantidade de produto (t) comercializado no PAA por Região do Brasil
nos anos de 2003 a 2011
REGIÃO
CENTRO
ANOS
NORTE
NORDESTE SUDESTE
SUL
TOTAL
OESTE
10.912
41.015
12.659
30.219
42.668
2003
137.473
37.168
78.656
26.540
10.709
4.355
2004
157.428
23.537
54.832
13.151
15.664
11.480
2005
118.664
18.845
54.099
29.050
93.888
16.312
2006
212.194
19.305
37.945
30.533
106.232
9.570
2007
203.585
13.323
44.065
48.482
110.806
5.611
2008
222.287
11.817
67.234
58.277
138.264
11.583
2009
287.175
17.962
67.134
53.514
68.289
18.996
2010
225.895
18.237
85.358
76.611
89.057
16.378
2011
285.641
TOTAL
171.106
530.338
348.817
663.128
136.953
1.850.342
Fonte: CONAB/DIPAI/SUPAF.

No entanto, se compararmos o número de agricultores familiares por região do
Brasil com o número de agricultores fornecedores, percebemos que apesar de a região
Nordeste se destacar em 2011, com o maior número de agricultores participantes, em
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termos proporcionais, se encontra em quarto lugar no ranking das regiões, com apenas
1,8% de participação, apesar de ser a região que concentra maior número de agricultores
familiares do Brasil (93% dos estabelecimentos agropecuários).

Tabela 04: Número de fornecedores do PAA (2011) e
agricultores familiares (2006) por Região do Brasil
No. de
No. de
Relação
Região
Agricultores
Fornecedores
(a)/(b) em
Familiares (a)
(b)
%
NORTE
413.101
7.175
1,7
NORDESTE
2.187.295
38.595
1,8
SUDESTE
699.978
26.935
3,8
SUL
849.997
26.415
3,1
CENTRO217.531
7.480
3,4
OESTE
TOTAL
4.367.902
106.600
2,4
Fonte: CONAB/DIPAI/SUPAF/IBGE.

O primeiro lugar fica com a região Sudeste, com 3,8% dos agricultores
familiares participando do programa, apesar de receber menos recursos que as regiões
Sul e Nordeste. Para tanto, acreditamos que, historicamente, essa região concentra
maior número de políticas públicas e investimentos no campo, além de concentrar muito
capital social. Nesse contexto, podemos destacar que o grande número de agricultores
participando do PAA pode estar ligado ao alto grau de organizações existentes nessa
região (Gráfico 01).
Em seguida, vem a região Centro-Oeste, com 3,4% de participação, que, apesar
de receber menos recursos que as regiões Sul, Nordeste e Norte, e de possuir somente
6% das organizações, fica em segundo lugar no ranking da participação dos agricultores
familiares no ano de 2011.
A região Centro-Oeste é a que possui menos agricultores familiares, e por esse
motivo recebe o menor valor de repasse para a compra de produtos através do PAA. É
uma região marcada pelos grandes latifúndios e pelo agronegócio, e, por essa razão, a
agricultura familiar foi sendo erradicada e substituída pela agricultura empresarial
mecanizada. De todas as regiões é a que concentra o maior número de estabelecimentos
agropecuários (6,4%) com 1.000 hectares e mais, ou seja, 20.436 unidades nessa
categoria, concentrando 26% dos estabelecimentos não familiares da região, maior
percentual do país. No entanto, pensando em termos proporcionais, ficamos surpresos
com o nível de participação dos agricultores familiares no programa em 2011, que,
conforme dos dados da Tabela 04, ultrapassou as regiões Norte, Nordeste e Sul.
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Gráfico 01: Percentual do número de fundações privadas5 e Associações sem
fins lucrativos por região do Brasil (2010)

IBGE, 2010.

A região Sul fica em terceiro lugar, com 3,1% de participação, no entanto,
podemos dizer que é a região que mais se destaca na utilização do programa, estando à
frente em todos os dados abordados neste capítulo. Por último, fica a região Norte, com
1,7% de participação dos agricultores familiares, constituindo-se a região que menos se
destaca em termos de quantidade de recursos destinados ao programa e na quantidade
de agricultores participantes. Acreditamos que nessa região o programa não tenha tido
um bom desempenho pela falta de interesse por parte das instituições executoras que,
não atuando como deveriam, não incentivam a participação dos agricultores no
programa, que muitas vezes nem ficam sabendo da política.

2.5. O PAA NO NORDESTE
No entanto, não poderemos nos deter nos questionamentos que ultrapassam a
competência desta pesquisa, mesmo porque o nosso recorte espacial é o estado do Rio
Grande do Norte. Nesse sentido, daremos continuidade à contextualização do PAA
nesse estado, fazendo um comparativo com os outros estados da região Nordeste.
Dessa maneira, o estado que mais se destaca é a Bahia, que, no ano de 2011,
comercializou 8.910 toneladas de produtos pelo PAA (Gráfico 02). Em segundo
lugar está o estado de Pernambuco, com 7.535 toneladas. O estado do Rio Grande do
5

Este estudo foi realizado a partir de informações existentes no Cadastro Central de Empresas – Cempre
do IBGE. O Cempre cobre o universo das organizações formais, ou seja, inscritas no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ, da Secretaria da Receita Federal, que no ano de referência declararam exercer
atividade econômica no Território Nacional. Para o Cempre, o conceito de fundações privadas está
baseado no novo Código Civil, segundo o qual as fundações são criadas por um instituidor, mediante
escritura pública ou testamento, a partir de uma dotação especial de bens livres, especificando o fim a que
se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-las (IBGE, 2014).
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Norte fica em terceiro lugar, com 4.418 toneladas de produtos comercializados,
quase empatando com o estado do Maranhão.

Gráfico 02: Quantidade de produtos (t) adquiridos nas operações do
PAA por estados da Região Nordeste do Brasil, em 2011

Fonte: CONAB /SUPAF/GECAF

Se compararmos essas quantidades de produtos comercializados com a
distribuição de recursos destinados ao PAA, em 2011 (Tabela 05), percebemos que
apesar de o estado da Bahia ter comercializado mais produtos, é o estado de
Pernambuco que recebe maior valor de recursos para o programa. Desse modo,
Pernambuco (21%) e Bahia (19%) assumem o primeiro e o segundo lugar,
respectivamente, no ranking da quantidade de recursos destinados ao programa. O Rio
Grande do Norte e o Maranhão ocupam o terceiro lugar, tendo pequena diferença em
termos de destinação de recursos, com R$ 18.394.396,00 e R$ 18.331.690,00,
respectivamente.
Tabela 05: Distribuição dos recursos em reais (R$) do PAA por Ministério e por estados da
Região Nordeste do Brasil em 2011
ESTADOS
MDS
MDA
TOTAL
(%)
18.331.690
0
MA
18.331.690
12
4.566.426
287.100
PI
4.853.526
3
14.979.871
270.000
CE
15.249.871
10
17.600.411
793.985
RN
18.394.396
12
8.773.181
227.796
PB
9.000.977
6
33.335.512
0
PE
33.335.512
21
11.575.101
2.079.944
AL
13.655.045
9
25.551.052
3.348.088
BA
28.899.140
19
11.430.934
523.107
SE
11.954.041
8
Fonte: CONAB/SUPAF/GECAF.
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Observando o valor dos recursos destinados por estado do Nordeste e por
ministério (Gráfico 03), percebemos que a maior parte dos recursos destinados ao PAA
vem do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Como foi
dito anteriormente, esse programa foi iniciado com recursos apenas do MDS – na
ocasião denominava-se de MESA – Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar.
E isso devido à estrutura do MDA ser relativamente pequena e já bastante demandada
pelo PRONAF.
Nesse sentido, Muller (2007, p. 90) afirma: “o fato é que, [...], o PRONAF e
mesmo o MDA possuem relações muito fracas com o PAA, o que não quer dizer que o
MDA não apoie e incentive o programa”. No entanto, é perceptível (Gráfico 03) a pouca
participação do MDA no apoio a esse programa.
Gráfico 03: Distribuição dos recursos em reais (R$) do PAA por Ministério e por estados da
Região Nordeste do Brasil em 2011

Fonte: CONAB /SUPAF/GECAF.

Na Tabela 06 está registrado o número de famílias participantes do PAA em
2011 e o número de agricultores familiares em 2006, por estado da região Nordeste.
Nesse contexto, o estado que mais se destaca é a Bahia, com 8.910 famílias, porém, se
compararmos com a quantidade total de agricultores familiares do estado, observamos
que a Bahia possui apenas 1,34% de seus agricultores participando do programa, apesar
de está em segundo lugar na distribuição dos recursos destinados ao PAA.
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Tabela 06: Número de fornecedores do PAA (2011) e agricultores familiares
(2006) por estados da Região Nordeste do Brasil
Nº de
Nº de
Participação
Agricultores
Relação
ESTADOS
Fornecedores
por Estado
Familiares
(a)/(b) em %
(b)
(%)
(a)
262.089
4.148
1,58
11
MA
220.757
1.275
0,58
3
PI
341.510
3.500
1,02
9
CE
71.210
4.418
6,20
11
RN
148.077
2.149
1,45
6
PB
275.740
7.535
2,73
20
PE
111.751
3.072
2,75
8
AL
665.831
8.910
1,34
23
BA
90.330
3.588
3,97
9
SE
TOTAL
2.187.295
38.595
1,76
100
Fonte: CONAB /SUPAF/GECAF/IBGE.

Logo em seguida vem Pernambuco, com 7.535 famílias, concentrando 20% do
total de famílias participantes do PAA no Nordeste, porém com apenas 2,75% dos
agricultores familiares no programa. O Rio Grande do Norte, apesar de estar em terceiro
lugar na quantidade de recursos destinados ao programa, é o estado que mais se destaca
em termos de participação dos agricultores, possuindo 6,2% dos agricultores familiares
participantes no PAA. No entanto, ainda consideramos pequena a quantidade de
participantes (4.418) se comparamos a quantidade total de agricultores familiares
(71.210) no estado. Com relação à quantidade de agricultores o RN, mais uma vez,
quase empata com o estado do Maranhão, possuindo 4.418 famílias e 4.148 famílias,
respectivamente, todavia, no Maranhão apenas 1,58% dos agricultores participam do
programa.
De modo geral, podemos perceber que ainda existe, no contexto nacional,
regional e estadual (RN), uma tímida participação por parte dos agricultores familiares
no PAA, existem problemas desde a elaboração, execução e o acompanhamento do
PAA no estado.
No entanto, para que haja um real desenvolvimento do PAA, não só no RN
como em todo o país, é preciso levarmos em consideração a configuração territorial de
cada estado e região. Temos configuração territorial como sendo “o conjunto dos
sistemas naturais, herdados por uma determinada sociedade, e dos sistemas de
engenharia, isto é, objetos técnicos e culturais historicamente estabelecidos” (SANTOS,
2001, p. 248). Como afirma Van der Ploeg (apud MULLER, 2007, p. 66), “a
heterogeneidade é fundamental para entendermos em que consiste o desenvolvimento
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rural”. Esse mesmo autor nos revela que as grandes intervenções fracassam na
promoção do desenvolvimento, por não considerarem justamente a heterogeneidade da
realidade. Para ele, a solução não vem de fora, ela é endógena.
Nesse sentido, acreditamos que o Estado pode ajudar sim na promoção do
desenvolvimento, não através de planos verticalizados, que não considerem a realidade
vivenciada pelos agricultores, mas sim, apoiando-os nas suas próprias estratégias,
visando fortalecer a diversificação de suas atividades, tendo “os agricultores familiares
enquanto atores ativos no processo de estabelecimento de políticas, agentes e não
objetos [...]” (MULLER, 2007, p. 66).

2.6. PRONAF E PAA: POLÍTICAS COMPLEMENTARES?

Nesta seção, realizaremos uma breve análise da espacialização do PRONAF e do
PAA no estado do Rio Grande do Norte. Essa análise se faz importante por sabermos
que ambos os programas possuem ideias norteadoras semelhantes e objetivos
complementares, na medida em que o PRONAF financia a produção dos agricultores
familiares e o PAA comercializa dessa mesma produção.

2.6.1. O PAA no contexto do Rio Grande do Norte

Anteriormente, analisamos alguns dados sobre o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) no âmbito nacional e regional e percebemos que o estado o Rio
Grande do Norte possui certo destaque, uma vez que fica somente atrás dos estados de
Pernambuco e Bahia, na região Nordeste. No entanto, apesar disso, ainda apresenta uma
tímida participação por parte dos agricultores familiares no PAA. Para tentar
compreender a espacialização do PAA no Rio Grande do Norte, utilizamos dados
secundários que nos dão um panorama geral dos municípios do estado.
Se fizermos um comparativo entre os territórios, apesar da pouca participação
dos agricultores familiares em todos os territórios, quem se destaca é o território Sertão
do Apodi, com 15,4% dos agricultores participando do programa. Em segundo lugar, o
território Seridó, com 14,1% dos agricultores, e em terceiro, o Açú-Mossoró, com
13,9%, em 2011. O território da Cidadania Potengi se destaca com o pior índice de
participação, com apenas 4,9% dos agricultores familiares participando do programa.
Logo em seguida, temos o território do Mato Grande, com apenas 6,6% (Gráfico 04).
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Gráfico 04: Territórios da Cidadania do Rio Grande do Norte: Número de Agricultores
Familiares (2006) e Agricultores Fornecedores do PAA (2011)

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE, 2006 e PAADATA/MDA, 2011.

O Cartograma 01 foi elaborado a partir do cruzamento entre o número de
estabelecimentos agropecuário com agricultura familiar no ano de 2006 e o número de
fornecedores para o PAA no ano de 2011. Podemos observar que os municípios onde há
um maior número de estabelecimentos com agricultura familiar ainda apresentam pouca
participação no PAA. Os municípios que mais se destacam com esse tipo de relação
são: Apodi, Mossoró, Touros, Ielmo Marinho, Monte Alegre, Cerro Corá, Lagoa Nova e
São Miguel. Assim, acreditamos que o capital social de determinado território está
ligado ao desempenho das políticas públicas, inclusive o PAA, sendo considerado por
Higgins (2005) um dos principais fatores para o bom desempenho das políticas públicas
sociais. Segundo Fukuyama (2000), o capital social numa democracia moderna consiste
em fazer contrapeso ao vício do excessivo individualismo. Além desse fator, para cada
município é destinada uma quantidade de recursos para o PAA, que varia bastante de
um município para outro. Esse fator também é determinante para o bom funcionamento
e participação dos agricultores, estando ligado ao nível de organização social e poder
político de cada localidade.
Nesse sentido, percebemos que não existe uma proporcionalidade na
participação dos agricultores no programa, municípios como Messias Targino, que
possui 37 estabelecimentos com agricultura familiar e uma participação de 91%, se
destacam; Fernando Pedroza com 76% de participação; Itaú com 85% de participação;
Extremoz; Maxaranguape etc.
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Essa realidade nos revela que apesar de haver uma disseminação com a inserção
do PAA em praticamente todos os municípios do RN, ainda existe uma pouca
participação dos agricultores familiares no programa.
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Cartograma 01: Rio Grande do Norte: Número de estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar - 2006 e participação dos agricultores no
PAA – 2011

13,9 %
6,6 %

15,4 %

4,9 %

9,5 %

14,1 %
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Se observarmos os dados do Gráfico 05, percebemos que o território Potengi é o
que possui maior índice de população rural (31,2%) vivendo em extrema pobreza6. Já o
território Sertão do Apodi apresenta o menor número de pessoas vivendo em extrema
pobreza na zona rural (24,3%) e, como foi visto, é o território que mais se destaca em
número de participantes no programa. No entanto, o território Açú-Mossoró, apesar de
estar em terceiro lugar, com 13,9% de participação, tem o segundo pior índice de
pessoas vivendo em extrema pobreza na zona rural (30,3%).
Gráfico 05: Territórios da Cidadania do Rio Grande do Norte: Percentual de pessoas vivendo
em extrema pobreza (2010)

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Territorial/Sistema de Informações Territoriais - SIT, 2010.

Diante dessa realidade, acreditamos que o PAA contribua no aumento da renda
dos agricultores familiares, fazendo com que haja também uma diminuição do número
de pessoas vivendo em extrema pobreza em todos os territórios da cidadania do estado
do Rio Grande do Norte. Todavia, sabemos que o programa não é o fator determinante
para que ocorram mudanças reais nos municípios do estado, existem outros fatores
como, por exemplo, o capital social do lugar, que, juntos, criam contextos diferentes e
que são determinantes para o pleno desenvolvimento dos espaços rurais e das políticas
públicas ali atuantes, e que serão avaliados mais adiante em nossa pesquisa.

6

Para o MDS, é considerada população em extrema pobreza, famílias com renda mensal por pessoa de
até R$ 70,00. No entanto, de acordo com Salama e Destremau (1999 apud LOCATEL, 2013), o conceito
de pobreza é, na sua essência, multidimensional. A pobreza está intimamente relacionada à falta de
alguma coisa. Dessa forma, a falta de infraestrutura e serviços básicos, às vezes, torna-se relativa, a
depender da cultura de cada lugar. A falta de moradia, a precariedade na assistência à saúde e à educação,
a falta de emprego, a ausência de capital, e até a impossibilidade de consumir, o que “virou” necessidade
básica na sociedade capitalista atual, são elementos de importância equivalente, na maioria das
sociedades, para a definição da pobreza (claro que em maior ou menor grau, a depender do país).
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A quantidade de produção da agricultura familiar comercializada pelo PAA é
muito pequena em todos os Territórios da Cidadania do estado quando comparada ao
volume produzido (Gráfico 06).

Gráfico 06: Territórios da Cidadania do Rio Grande do Norte: Produção da agricultura familiar
(2006) e Produção comercializada no PAA (2011) em toneladas

Fonte: Censo agropecuário, 2006 e PAA DATA, 2011.

No entanto, o território que mais comercializou pelo programa, em 2011, foi o
Alto Oeste, comercializando 5,7% da produção total da agricultura familiar desse
território. O território Sertão do Apodi está em terceiro lugar (3,8%) na quantidade de
produtos comercializados, mesmo estando em primeiro lugar na quantidade de
participantes no programa (Mapa 03). Acreditamos que isso ocorra devido à presença de
outros programas de comercialização, como, por exemplo, o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), e as feiras livres e os empreendimentos de Economia
Solidária presentes nos municípios desse território.
O território Mato Grande é o que possui o pior índice (0,1%) da quantidade da
produção da agricultura familiar sendo comercializada pelo PAA, além de possuir a
segunda pior participação de agricultores no programa. Nesse contexto, é um dos
territórios com maior número de pessoas vivendo em extrema pobreza na zona rural
(27,2%), e marcado pela histórica ocupação da cana-de-açúcar nos municípios desse
território, concentrando grandes latifúndios.
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Cartograma 02: Rio Grande do Norte: Quantidade produzida na agricultura familiar (t) - 2006 e proporção da produção comercializada via PAA
(%) - 2011
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Nesse sentido, precisamos compreender os motivos da pouca inserção dos
agricultores no programa ora estudado. Para tanto, outras questões se fazem presentes
dentro desse contexto, na busca pela compreensão da territorialidade do PAA no Rio
Grande do Norte.
Considerando o tempo de existência dessa política, e os objetivos a que ela se
propõe, ensejamos que o PAA assume um papel importante nos espaços rurais, não só
do Rio Grande do Norte, como também do Brasil. No entanto, em meio ao contexto
apresentado acima, acreditamos que o programa possua muitas dificuldades desde a sua
implementação, impedindo uma ampliação do programa no número de recursos e de
participantes, nem uma regularidade durante os meses do ano, além de apresentar uma
descontinuidade na participação dos agricultores familiares no estado do Rio Grande do
Norte.
Ainda, para que de fato os objetivos desse programa sejam atingidos e que isso
repercuta em melhores condições de vida para os agricultores familiares, algumas
mudanças se fazem necessárias, o Estado terá que aperfeiçoar os mecanismos de
execução dessa política, operacionalizando-a com compromisso. Para, além disso, as
organizações sociais devem acompanhar a sua execução, através de um controle social
mais rigoroso, provocando discussões e elaborando políticas mais focadas nos
problemas locais.

2.6.2. Espacialização do PRONAF no RN

O PRONAF foi o primeiro programa com um caráter social mais abrangente de
grande repercussão no cenário nacional, que reconhece as especificidades de um
determinado seguimento da agricultura brasileira, a agricultura familiar. Segundo
Muller (2007), dois fatores foram determinantes para que houvesse a criação do
PRONAF. O primeiro foram as reivindicações do movimento sindical dos agricultores
familiares vinculados à Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Agricultura), que, vivenciando a abertura comercial da economia sobre o setor agrícola,
passam a buscar a reestruturação produtiva da atividade, participando ativamente das
discussões sobre a Lei Agrícola e a Lei Agrária, divulgadas nas Jornadas Nacionais de
Luta7. O segundo fator é a divulgação realizada pela FAO/Incra do conceito de

7

A partir de 1995, as Jornadas passaram a se chamar “Grito da Terra Brasil” (MULLER, 2007).
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agricultura familiar, estabelecendo diretriz para a ação governamental que deveria servir
de base para a elaboração de políticas direcionadas à agricultura familiar.
Nesse contexto, o PRONAF foi criado em 1995, como uma linha de crédito de
custeio que destinava recursos a serem aplicados na produção agrícola explorada em
regime familiar. No ano de 1996, deixou de ser apenas linha de crédito e passou a
adquirir status de programa de governo, através do Decreto nº 1.946, de 28 de junho de
1996, vinculando-se à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura – SDR/MA, sendo concebido com a finalidade de apoiar o desenvolvimento
rural, tendo como fundamento o fortalecimento da agricultura familiar, como segmento
gerador de emprego e renda.
Em 1999, o PRONAF se integra ao Ministério do Desenvolvimento Agrário –
MDA, onde está locado até hoje. Atualmente, o PRONAF tem sido uma política
prioritária, passando a alcançar praticamente todo o território do país, onde, segundo
dados do MDA, no calendário agrícola 2007/2008, foram atendidos 5.379 municípios,
abrangendo um total de 794.729 contratos de custeio e 756.020 de contratos de
investimento, sendo destinados, respectivamente, R$ 4.916.759.180,55 e R$
3.747.969.870,25 para a agricultura familiar, segundo dados do Banco Central no ano
de 2008.
Para Aquino e Schneider (2010), foi a partir da criação do PRONAF que
agricultura familiar brasileira passou a ganhar relevo e destaque. O programa tornou-se
referência para um conjunto mais amplo de questões sobre o desenvolvimento rural. Ao
longo dos anos, o governo tem ampliado o número de modalidades de crédito, através
da segmentação do seu público-alvo em grupos como: Pronaf A; B; C; D; e E. Para
atender demandas específicas dos movimentos sociais, criou novas linhas de ação
como: Pronaf Agroecologia; Jovem; Mulher; Agroindústria; Semiárido; Floresta; ECO;
Pronaf Seca 2012. Contudo, as novas normas adotadas na gestão do PRONAF

conseguiram sincronizar o Programa com a diversidade da agricultura
familiar brasileira, pois, contraditoriamente a versão de 1996, a lista
de possibilidades de crédito mostra uma maior abertura ao estímulo de
atividades não-agrícolas e a proteção ambiental (AQUINO;
SCHNEIDER, 2010, p. 5).

Contextualizando essa realidade no Rio Grande do Norte, temos que a maior
parte dos contratos do PRONAF se concentra em municípios dos territórios Seridó,
Sertão do Apodi, e Açú-Mossoró, especificamente nos municípios de Santana do Matos,
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Jucurutu, Campo Grande, Apodi e Serra do Mel, conforme o Mapa 03. Apesar de
concentrar o maior número de contratos, esses municípios se apresentam com valores
baixos na média dos valores dos contratos, conforme Mapa 04. Contudo, acreditamos
que nesses municípios exista uma maior participação dos agricultores familiares menos
capitalizados, pois, além dos contratos serem em valores mais baixos, existe uma
concentração da modalidade do PRONAF B e A, justamente direcionada aos
agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 10.000,00, que equivale
a R$ 833,00 por mês, e assentados de reforma agrária.
No território do Mato Grande se destacam os municípios de Touros e João
Câmara com o maior número de contratos, nos grupos A, B e Pronaf Comum
(agricultores familiares com renda bruta anual acima de R$ 10.000,00 e até R$
160.000,00). Esses municípios concentram grande número de assentamentos de reforma
agrária e estabelecimentos da agricultura familiar (Cartograma 03).
No Conjunto de Mapas 01, podemos ver nos municípios cujos valores dos
contratos são mais elevados, como Areia Branca, Pendências, Macau, Guamaré,
Galinhos e Tibau do Sul, o número de estabelecimentos com agricultura familiar é
pequeno. Com exceção de Mossoró e Ipanguaçu, que são municípios que grande
incidência de estabelecimentos com agricultura familiar. Contudo, podemos observar,
no Conjunto de Mapas 02, que poucos contratos foram realizados nesses municípios (1
a 68 contratos), com exceção novamente de Mossoró e Ipanguaçu, cuja participação se
faz presente em diversos grupos de contratos. Essa realidade nos revela a má
distribuição dos recursos do programa, concentrando grandes valores nas mãos de
poucos agricultores mais capitalizados.
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Mapa 03: Rio Grande do Norte: Número de contratos do PRONAF por município - 2012
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Mapa 04: Rio Grande do Norte: Média dos valores dos contratos do PRONAF por município - 2012
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Cartograma 03: Rio Grande do Norte: Número de estabelecimentos da agricultura familiar - 2006
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Conjunto de Mapas 01: Rio Grande do Norte: Número de contratos por modalidade do PRONAF - 2012
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Conjunto de Mapas 02: Rio Grande do Norte: Número de contratos por modalidade do PRONAF - 2012
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O problema da má distribuição e da valorização dos agricultores mais
capitalizados é apontado por Aquino e Schneider (2010, p.6), quando eles dizem que,
A “abertura das portas” da política de crédito do PRONAF, acentuada
a partir da safra 2003/2004, com a criação do Grupo “E” e a posterior
ampliação para 110 mil reais do limite máximo de renda anual do
público-alvo da ação governamental, gera ao menos duas
consequências importantes [...]. A primeira é que aumenta a
participação do sindicalismo patronal na execução nacional e local no
programa. A segunda é que se tornam candidatos aos financiamentos
agricultores mais capitalizados e com capacidade de oferecer aos
bancos garantias reais e contrapartidas, os quais tenderão a absorver
parte significativa dos recursos, sobretudo de investimento.

Portanto, essa realidade nos revela o caráter concentrador e privilegiador do
PRONAF, que, desse modo, beneficia agricultores mais capitalizados, capazes de
oferecer garantias aos bancos.

2.6.3. Complementaridades e dissonâncias entre o PAA e o PRONAF

Baseados na própria normatização do PAA, que diz que o agricultor deve
possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP para acessar o programa, e sendo um
dos objetivos do PAA contribuir para comercialização dos produtos oriundos da
agricultura familiar e promover o seu desenvolvimento sustentável, partimos do
princípio de que o PAA surge como uma política complementar ao PRONAF.
Nas atividades de campo, verificamos que 61% dos entrevistados possuíam
financiamento do PRONAF, revelando que existe, de certa forma, algum tipo de relação
entre os dois programas. No entanto, quando perguntamos se o financiamento teve
alguma relação com o PAA, apenas 17% dos entrevistados disseram que sim, o recurso
teria sido feito para investimentos em processos produtivos ligados à comercialização
via PAA. Perguntamos, ainda, se o dinheiro recebido na comercialização via PAA teria
ajudado a sanar o financiamento do PRONAF e 28% dos entrevistados disseram que
sim, o recurso recebido na comercialização teria ajudado a pagar as dívidas.
Contudo, apesar de existir agricultores familiares acessando ambos os
programas, essa realidade não nos revela que exista de fato uma complementaridade
entre o PRONAF e o PAA. Efetivamente, pautados nas dificuldades de acesso a
melhores créditos, na distribuição desigual dos recursos do PRONAF e na falta de
assistência técnica que possa contribuir para o aumento e regularidade na produção da
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agricultura familiar e o acesso às comercializações institucionais (PAA e PNAE),
acreditamos que a complementaridade dos programas ainda é uma realidade a ser
alcançada. Diversos problemas ligados indiretamente a ambos os programas, no entanto,
fora do raio de suas ações precisariam ser resolvidos. Segundo Aquino e Schneider
(2010), são problemas ligados aos elevados obstáculos burocráticos impostos pelo
sistema bancário aos agricultores familiares com níveis de renda inferiores; a maior
organização dos agricultores mais capitalizados; as pressões de empresas agroindustriais
às quais esses produtores estão vinculados; a desarticulação e a baixa inserção social
dos produtores menos capitalizados; e a falta de assistência técnica.
Nesse sentido, pautados na realidade ora descrita, acreditamos que muito ainda
precisa ser feito para que ambos os programas passem a serem instrumentos
impulsionadores para a consolidação da agricultura familiar no Rio Grande do Norte.
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3. ANÁLISE DO PAA ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA: DA CONCEPÇÃO À
EXECUÇÃO

Neste capítulo, buscaremos analisar o PAA enquanto política pública, mostrando
o contexto e os princípios que estão na base de sua formulação. Analisaremos o PAA do
ponto de vista da atuação do Estado, apontando os seus objetivos, metas e a constituição
dos fundos usados na sua operacionalização.
Mostraremos como se dá a operacionalização do PAA, buscando entender a
relação dos entes federados (união, estado e município) nesse processo. Ainda, serão
apontados os agentes envolvidos na operacionalização do PAA no Rio Grande do Norte
e como eles atuam.

3.1. OS INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DA POLÍTICA
Na construção desta análise do Programa de Aquisição de Alimentos no estado
do Rio Grande do Norte, utilizamos alguns trabalhos científicos que abordam a análise
de políticas públicas. Entre os principais autores para a construção do nosso raciocínio,
destacam-se Ernesto Cohen e Rolando Franco (2011), no entanto, outros autores se
fizeram importantes nesse processo, tais como: Georgia Carapetkov (2010) e Araújo e
Grossi (2013).
Esses autores nos apontam caminhos para análise e acompanhamento das
políticas públicas sociais, analisando a dinâmica das relações federativas e as formas de
organização da sociedade civil frente à elaboração e acompanhamento desse tipo de
política.
Cohen e Franco (2011), no trabalho intitulado “Avaliação de Projetos Sociais”,
mais especificamente no primeiro capítulo, abordam importantes temáticas para a
análise de políticas públicas como a equidade8 e a eficiência como opções de
racionalidade e os tradicionais defeitos das políticas sociais. Ao final do capítulo,
apontam alguns caminhos para o avanço satisfatório das políticas sociais.
No início do capítulo, mostram que existe interesse por parte dos governos da
América Latina em relação à introdução de projetos sociais. Para tanto, afirmam que
“isso deriva da deterioração das condições de vida da população – em consequência da
crise dos anos de 1980 – e do risco de explosões de violência social que podem
8

Igualdade de direitos (COHEN; FRANCO, 2011, p. 26).
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conduzir a situação de instabilidade política” (COHEN; FRANCO, 2011, p. 19). Para
esses autores, é preciso aceitar que a política social possui conteúdo próprio,
independente das decisões econômicas. Ela não deve se preocupar com a fonte das
desigualdades, que estão na base do sistema. Essa não é sua tarefa. As políticas sociais
estão relacionadas tanto com a redistribuição de renda e da riqueza como com o manejo
dos setores sociais.
Nesse sentido, eles discutem outra concepção de políticas sociais, na qual
“ensinar a pescar” é o principal objetivo dessas políticas. No entanto, para que as
políticas sociais elaboradas nessa direção contribuam para efetivas mudanças sociais, é
necessário que “o sistema produtivo (econômico) esteja em condições de demandar esse
pessoal”, ou seja, a política social consegue cumprir o objetivo de investir em recursos
humanos (“ensinar a pescar”); no entanto, é preciso que existam outras políticas
econômicas/produtivas que incluam essa população no mercado de trabalho, e que as
mesmas contribuam para garantia da educação, saúde e lazer para as pessoas mais
carentes desses serviços.
Ao abordar os conteúdos da equidade e eficiência nas políticas sociais, os
autores nos mostram que, em um plano abstrato a
equidade e a eficiência são os critérios básicos que sustentam os
sistemas globais, provocando desigualdades na distribuição da riqueza
socialmente gerada. Neste plano ambos os princípios se relacionam
com a lógica essencial do funcionamento da sociedade (COHEN;
FRANCO, 2011, p. 25).

Assim, os princípios de igualdade natural dos homens e mulheres abordados nos
conteúdos das políticas sociais estão direcionados ao fracasso. Para reforçar, Cohen e
Franco (2011, p. 25) dizem que,

A posição dominante aceita o princípio da igualdade no ponto de
partida, outorgando oportunidades similares a todos, ao mesmo tempo
em que pretende que a distribuição final, que será desigual, se
mantenha dentro de certas margens consideradas aceitáveis em cada
contexto social.

Contraditoriamente, no plano da elaboração de políticas públicas sociais, a
equidade deve estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a eficiência, na medida
em que, na etapa da implementação, a eficiência está intrinsecamente ligada à equidade,
não se pode evitar a primeira quando se quer alcançar a segunda.

76

Levando em consideração a equidade como princípio norteador na elaboração
das políticas públicas sociais, temos que os critérios a serem considerados na elaboração
de tais políticas implicam “[...] a satisfação das necessidades básicas da população,
priorizando-as segundo graus de urgência reativa, onde o critério a considerar não pode
ser a dramaticidade, e sim a generalidade do problema”. Temos, então, o surgimento de
problemas relacionados à universalização das políticas sociais. Dentro de um mesmo
país (no caso o Brasil) encontramos realidades distintas em todas as regiões. A não
consideração das especificidades dos lugares gera diversos problemas, tais como: a
pouca

participação

da

população,

a

não

continuidade

dos

programas

e,

consequentemente, o não cumprimento dos objetivos idealizados na concepção da
política. Percebemos, nesse sentido, a importante relação entre a eficiência e a equidade.
No plano da implementação das políticas sociais, alguns problemas são bem
comuns e acabam impedindo o bom desempenho das políticas e programas sociais. O
primeiro problema citado por Cohen e Franco (2011) é o do acesso segmentado às
políticas públicas sociais; cada grupo social participa de uma maneira, variando de
“acordo com o poder que demonstram frente ao Estado”. Os subsídios estatais são
distribuídos de forma desigual, levando em consideração o poder de reivindicação frente
ao Estado. “Obviamente, os mais pobres carecem de organização e, portanto, de
capacidade para defender seus direitos ou interesses no campo político” (COHEN;
FRANCO, 2011, p. 28).
Outros problemas comuns encontrados são o universalismo aparente e a
regressividade, ambos ligados à ideia redistributiva da política social. O primeiro diz
respeito ao aparente direito igual para todos os habitantes. Todos recebem os mesmos
serviços, independente de sua capacidade de pagamento. O segundo está relacionado ao
baixo impacto redistributivo causado pelas políticas e programas sociais. Como
exemplo, os autores citam “as políticas habitacionais que terminam beneficiando setores
médios e médios-altos e não os mais necessitados” (COHEN; FRANCO, 2011, p. 28).
O tradicionalismo, a inércia e a descontinuidade são problemas interligados que
muitas vezes são gerados a partir uns dos outros. Cohen e Franco (2011) nos mostram
que as políticas sociais encontram-se numa inércia, e isso é que dificulta a sua
reorientação. Essa inércia, muitas vezes, é gerada pelo tradicionalismo e a burocracia do
aparelho estatal resiste a mudanças. A descontinuidade ocorre pela falta de
amadurecimento das ideias e do não uso da avaliação como instrumento de reorientação
e geração de novas perspectivas.
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Ligada a esses últimos, está a problemática do “surgimento aluvial de novos
temas e instituições”. Constantemente, novas instituições são criadas para tratar de
novos temas, o que, segundo Cohen e Franco (2011, p. 29), “conduz a competição
interinstitucional”. Recursos são disputados e geridos sem coordenação, deixando de ser
realizadas atividades que podem ser “socialmente mais eficazes”.
Descrita essa realidade, os autores propõem algumas alternativas para melhoria
das políticas públicas sociais a fim de que elas realmente contribuam para “elevar os
níveis de vida da população latino-americana. Contudo, não é fácil encontrar soluções
em um contexto em que aumentam tanto as necessidades sociais como as demandas
organizadas” (COHEN; FRANCO, 2011, p. 29).
Nesse sentido, os autores dizem que devemos, primeiro, atender os mais
necessitados. Entre o universalismo e a seletividade, devemos escolher a segunda opção,
pois, em busca da equidade como princípio das políticas sociais, não devemos aplicar a
mesma solução em situações e realidades diferentes. Para tanto, “deve-se aplicar uma
discriminação positiva, mediante uma seletividade de base territorial” (EDWARDS;
BATLEY, 1978; FRANCO, 1983 apud COHEN; FRANCO, 2011, p. 29), priorizando
as necessidades da população e a quantidade de recursos disponíveis. “A fragmentação
da política social em múltiplas ações torna-a ineficaz porque não produz um impacto de
importância nas causas do problema” (COHEN; FRANCO, 2011, p. 30).
Nesse sentido, é necessário estabelecer análises comparativas do impacto
redistributivo de diferentes programas. Para os autores, é necessário praticar políticas
compensatórias; entretanto, isso não é fácil e, muitas vezes, não é possível. Outro ponto
necessário é o aumento na eficiência da política, a eficiência nos gastos sociais. Para
tanto,
Devem ser realizados adequados controles e a utilização das
metodologias de avaliação que, por um lado, poderiam permitir
optar pelas alternativas mais econômicas para alcançar os objetivos
procurados e, por outro lado, efetuar um acompanhamento que
permita reorientar o projeto quando se julgar que os objetivos não
estão sendo alcançados (COHEN; FRANCO, 2011, p. 31).

Como já foi dito anteriormente, o princípio básico das políticas sociais é a
equidade; no entanto, no plano da implementação, a eficiência tem que caminhar ao
lado da equidade, pois a primeira passa a alimentar a segunda.
Conseguir que as políticas alcancem realmente os seus beneficiários é um
desafio constante. Para isso, “é necessário facilitar o acesso aos serviços sociais”
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(COHEN; FRANCO, 2011, p. 31), muitas vezes o problema está na forma como os
programas são oferecidos, no “encontro burocrático” presente em todas as instituições
públicas. Para amenizar essa realidade, é importante que forneçam ao público-alvo
informações sobre os programas e serviços e estabeleçam uma relação de acordo e
cumplicidade, no sentido de que o próprio beneficiário é que passa a demandar os
programas e políticas adequadas a suas necessidades e realidades. No entanto,

[...], na maioria dos casos a informação não basta. Os potenciais
usuários requerem apoio para movimentar-se no labirinto burocrático,
onde as múltiplas organizações seguem procedimentos heterogêneos.
Necessitam ser representados e conectados a burocracia, o que pode
trazer o risco a dependência (COHEN; FRANCO, 2011, p. 32).

Além de gerar o risco da dependência, a burocratização dos programas e
políticas sociais exige do público-alvo gastos necessários ao seu acesso, passando a
desestimular a população a demandar o serviço ou inserir-se em determinado programa.
Para tanto, se faz necessário reduzir os custos para os usuários e manejar recursos
baseados na “lógica” dos programas e políticas sociais, passando a não utilizar a forma
burocrática tradicional.
Nesse sentido, a realização de diagnósticos adequados se faz importante para
que se tenha uma correta análise da situação social e territorial do município, estado ou
região, pois, de acordo com Santos (2008), a norma (situação não espacial) cria e recria
espaços locais. E, para que ela passe a criar novas relações sociais e novos espaços
locais, adequados à situação existente, passando a contribuir para amenizar as
desigualdades espaciais, é preciso que se tenha uma análise objetiva e clara da situação
social a ser modificada, utilizando de forma eficiente os recursos existentes.
Melhorar os sistemas de informação também é um ponto frisado pelos autores,
dada a importância de informações adequadas para que se possa fazer um bom
diagnóstico, “não apenas para quantificar os problemas existentes, mas também para
descobri-los” (COHEN; FRANCO, 2011, p. 33). Sobre esse assunto, Araújo e Grossi
(2013), no artigo intitulado “Avaliação da transparência das informações sobre políticas
de apoio aos produtores rurais no Brasil”, apontam a transparência na disposição das
informações, por parte do setor público, como uma contribuição ao combate da
corrupção e aperfeiçoamento das ações estatais. Assim,
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Transparência administrativa deve atender ao conceito de
comunicação, que envolve o estabelecimento de uma relação de troca
com o cidadão. Com isso, a administração volta-se para a sociedade,
tendo de se tornar o mais amplamente compreensível, já que a
informação só é eficaz se o cidadão acessa e interpreta corretamente a
mensagem (JARDIM, 1999 apud ARAÚJO; GROSSI, 2013, p. 4).

No entanto, atualmente, diversos autores têm discutido sobre as várias
dificuldades para que ocorra essa transparência aqui no Brasil, e isso devido à cultura
burocrática e à fragmentação de informações (ARAÚJO; GROSSI, 2013). No Brasil, a
política de informação “tem priorizado a área de administração de dados com elevado
uso de recursos tecnológicos, incluindo a internet como fator de transparência
governamental” (ARAÚJO; GROSSI, 2013, p. 5). Entretanto, esse sistema não se
encontra integrado de forma a atender as necessidades do cidadão, passando
informações incompletas, sem clareza, sem objetividade, de difícil acesso e
compreensão. Nesse sentido, os autores dão como exemplo as informações sobre as
políticas de apoio aos produtores rurais, que se encontram “fragmentadas em
documentos e bancos de dados geridos por inúmeras entidades” – MAPA, MDA,
STN/MF, CONAB, BCB, BNDES etc. Cada uma dessas instituições tem uma forma de
divulgar seus dados, dificultando as coletas de informações “essenciais a uma análise
global da participação do setor público no fomento à atividade agropecuária”
(ARAÚJO; GROSSI, 2013, p. 5).
A avaliação de programas e políticas é necessária, para saber se os objetivos
propostos na sua elaboração estão sendo atingidos, buscando saber que direção se deve
tomar. No entanto, segundo Cohen e Franco (2011), os programas sociais geralmente
não são avaliados, e quando são, utilizam-se metodologias não adequadas a projetos
sociais. Nesse sentido, é preciso dispor de metodologias e pessoal adequado, com
capacidade de avaliar as políticas sociais, criando um sistema de informação que lhe
permita realizar o controle e a supervisão de todas as suas etapas.
É preciso “criar uma rede descentralizada e desconcentrada de serviços sociais”
(COHEN; FRANCO, 2011, p. 36). Isso facilitará uma maior participação do cidadão
nos projetos e políticas de seu interesse. Da maneira como a maioria dos programas e
políticas é elaborada e gerida, fica difícil os cidadãos se incluírem neles e até fiscalizálos, mesmo sabendo que abordam assuntos e problemas que fazem parte de seu
cotidiano. Portanto, a descentralização e a desconcentração administrativa são
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importantes na medida em que facilitam o acesso e a intervenção cidadã nos programas
e políticas públicas sociais.
Nesse sentido, a participação dos beneficiários em todas as etapas da política se
faz importante, desde a fase da elaboração até a sua implementação. É fundamental para
o sucesso de qualquer política ou programa social haver a colaboração e aceitação dos
seus usuários. “Não se trata de participação política (implicando em exercício de poder),
e sim de colaboração dos beneficiários no planejamento e implementação de
programas” (COHEN; FRANCO, 2011, p. 37).
Segundo Nascimento (2010), a partir de 1988, o modelo federativo adotado no
Brasil tem influenciado os processos políticos e a elaboração de políticas públicas.
Diversos espaços institucionais têm sido criados para que os diferentes entes federados
e a sociedade civil discutam, elaborem, implementem e avaliem as diversas políticas e
programas sociais. “Entretanto, cada um desses arranjos, do desenho de estruturas, até a
criação de instituições e divisão de tarefas carregam desigualdades intrínsecas”
(NASCIMENTO, 2010, p. 25). Dentre essas desigualdades, estão “a capacidade
administrativa, a condição financeira, a qualidade dos governantes e o grau de
organização e desenvolvimento da sociedade civil no plano local” (NASCIMENTO,
2010, p. 26), gerando impacto direto na qualidade do programa ou política
implementados no âmbito municipal, estadual ou federal.
No entanto, apesar da autonomia dos estados e municípios na elaboração e
execução de políticas públicas, no geral, existe certa dependência financeira, técnica
e/ou política do governo federal. Esse sistema é nomeado por Nascimento como
“autonomia interdependente”.

[...], nos municípios com baixo poder de mobilização e pressão, seja
pela ausência de organizações civis ou pela pequena competição
política, a inércia pode prevalecer: a escolha muitas vezes é a de se
fazer apenas o mínimo para manter-se no poder (NASCIMENTO,
2010, p. 31).

Como foi dito por Arretche (1996), a descentralização administrativa foi um
passo positivo para a democracia. No entanto, em âmbito local, as elites políticas
passaram a disputar poder, através de recursos institucionais, controle da máquina
eleitoral e administrativa local. As constantes competições passaram a legitimar esses
governantes.
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Nesse contexto, para Nascimento (2010), o caminho para a diminuição da
vulnerabilidade social por meio das políticas públicas sociais está interligado com
outras políticas e transformações institucionais, e dentre elas as mais importantes são as
de educação, saúde, qualidade da burocracia e do governo local e o associativismo.
Tendo o território como sendo um espaço em constante mudança, afirmamos
que, em acordo com Santos (1999), é necessário, na elaboração de políticas públicas
sociais, refletir sobre o conteúdo dos territórios; é preciso pensar o território em sua
totalidade, levando em consideração as suas mudanças e os processos intrínsecos. Por
isso a importância, já citada acima, das avaliações e reencaminhamentos das políticas e
programas, na tentativa de apreender tais mudanças e as eventuais fragilidades
encontradas no caminhar da política.

3.2. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO
DO PAA

Este tópico, terem como objetivo mostrar o contexto econômico, social e político
que antecedeu a implementação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA,
apontando os princípios que serviram de base norteadora para a sua elaboração.
No Brasil, mesmo criados vários programas e políticas públicas direcionadas à
agricultura familiar, observa-se que as mesmas pouco tem contribuído efetivamente
para a emancipação desse grupo social. Segundo Abramovay (1998 apud MULLER,
2007, p. 57), “existe no Brasil um diagnóstico de que o próprio capitalismo se
encarregou de resolver a questão agrícola, deixando que o capital operasse o que fosse
necessário através do mercado”. A ideia de agricultura moderna inseriu-se na nossa
sociedade e no modo de produzir, influenciando o modo de pensar a elaboração de
políticas públicas direcionadas à agricultura, passando a tentar resolver a questão agrária
através do mercado, gerando graves consequências à economia e à sociedade,
impedindo que se instalasse o tão sonhado desenvolvimento com equidade.
Nesse sentido, temos que,

A questão que merece atenção é o por que escolher a agricultura
familiar como forma de produzir alimentos; deve-se escolher a
agricultura familiar por esta realmente ser privilegiada em termos de
produção barata e farta, ou o problema da produção de alimentos já
está resolvido por outro segmento da agricultura, e a agricultura
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familiar é objeto para políticas destinadas a resolver as mazelas
sociais? (MULLER, 2007, p. 59).

Acreditamos que para alcançarmos o desenvolvimento rural no Brasil, é preciso
que haja maior investimento na agricultura familiar, optando-se por uma agricultura fora
dos moldes da modernização agrícola, pois, como relatam Dias et al. (2013, p. 103), “a
modernização em muitos casos, além de ter sido parcial desprezava culturas tradicionais
e valorizava a especialização em cultivos padronizados para a exportação”. Por outro
lado, a agricultura familiar tem um papel importante no desenvolvimento equitativo, na
medida em que produz alimentos baratos destinados a populações menos favorecidas
(MULLER, 2007). É preciso que o Estado realize intervenções efetivas através das
políticas públicas direcionadas à agricultura familiar, levando em consideração as
características socioterritoriais de cada região do Brasil.
Segundo Nascimento (2010), o modelo federativo adotado no Brasil a partir de
1988 influenciou os processos políticos, inclusive a elaboração de políticas públicas,
com destaque para as políticas sociais. Desde então, diversos espaços de discussão
foram criados, municipais, estaduais, regionais e federais, para que haja uma maior
aproximação dos atores sociais com os gestores públicos para elaboração,
implementação e avaliação de políticas e programas. No entanto, o acompanhamento
das políticas públicas via os arranjos federativos passa pela divisão de poderes, deveres
e responsabilidades que precisam ser discutidas e avaliadas.
A partir da década de 1990, com a descentralização administrativa do Estado e a
redemocratização do país, novas políticas foram sendo criadas com o intuito de apoiar a
agricultura familiar. Como já foi descrito no capítulo anterior, as políticas públicas
direcionadas à agricultura familiar que antecederam o PAA em ordem cronológica
foram:
a)

1994: Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP) – criado

durante o governo de Itamar Franco. Segundo Muller (2007), esse programa não obteve
resultados significativos, no entanto, serviu de base para a construção do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
b)

1995: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)

– foi o primeiro programa com um caráter social mais abrangente, de grande
repercussão no cenário nacional.
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c)

2002: Programa Garantia-Safra (GS) – ressarce o agricultor caso ele perca a

safra por motivo de seca. Foi implantado nas regiões do Nordeste, no Norte de Minas
Gerais (Vales do Mucuri e Jequitinhonha) e no Norte do Espírito Santo.
d)

2003: Programa Territórios Rurais – foi criado com a ideia de articular as

políticas públicas para a promoção do desenvolvimento rural. Atualmente, existem 160
Territórios Rurais no Brasil, sendo 07 no Rio Grande do Norte.
e)

2003: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – foi implementado tendo

como objetivos colaborar com a erradicação da fome e da pobreza no Brasil e, ao
mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar.
f)

2008: Programa Territórios da Cidadania – foi lançado apresentando como uma

evolução do Programa Territórios Rurais. Atualmente, o Rio Grande do Norte está
contemplado com 06 Territórios da Cidadania, sendo eles: Açú-Mossoró, Alto Oeste,
Mato Grande, Potengi, Seridó e Sertão do Apodi.

Nesse sentido, considera-se que o PAA enquanto ação estatal pode demonstrar
um novo direcionamento no modo de se pensar as políticas públicas para a agricultura
familiar, por estar mais próximo da sociedade civil, estimular a participação das
organizações dos próprios agricultores, além de abarcar a diversidade da produção. Dias
et al. (2013, p. 104), nessa direção, afirmam que,

O programa sinaliza um novo cenário de inovação e estímulo ao
desenvolvimento territorial endógeno, no que se refere às políticas
públicas de apoio a agricultura familiar, principalmente no que diz
respeito à abertura de mercado direto de produtos locais e regionais, e
sua relação com a biodiversidade e a sustentabilidade econômica,
social e ambiental de territórios rurais.

No entanto, é preciso considerar, no processo de elaboração das políticas
públicas, o papel dos atores sociais, organizados ou não, “visualizando-os como agentes
e não apenas como objetos das ações estatais” (MULLER, 2007, p. 59). Trazendo para a
realidade do campo brasileiro, os agricultores familiares precisam participar de todas as
etapas das políticas públicas a eles direcionadas, estando presentes desde a elaboração
até a avaliação e reencaminhamentos. Como foi dito no tópico anterior, as políticas
públicas sociais precisão ser aceitas pelo seu público-alvo para que tenham um bom
desempenho.
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No caso do PAA, através dos relatos e entrevistas realizados em campo em
alguns municípios nos Territórios da Cidadania do estado do Rio Grande do Norte,
percebemos que os agricultores familiares já aceitaram o programa, e de alguma forma
até ajudaram na sua construção, o que se aproxima do modelo de elaboração e execução
de políticas defendido por Muller (2007). No entanto, existem problemas que somente
apareceram durante o processo de execução, e o papel fundamental dos agricultores
beneficiários é apontar esses problemas e sugerir possibilidades de resolução,
contribuindo assim, na avaliação do programa junto ao Estado, no sentido de ajudar a
melhorar o seu desempenho.
Para participar do programa, o agricultor precisa possuir a Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP)9 e estar, preferencialmente, organizado em cooperativas,
associações e grupos informais com no mínimo cinco integrantes (HESPANHOL,
2013). O PAA tem na sua essência o objetivo de beneficiar tanto os agricultores
familiares como as pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade
social. Nesse sentido, no âmbito do programa busca-se uma associação entre a política
de segurança alimentar e as políticas de promoção da agricultura familiar. Para Maluf
(2001 apud HESPANHOL 2013, p. 3),
a criação do PAA tem como objetivo romper com o círculo vicioso da
fome, provocado pela falta de políticas que criem novas oportunidades
de emprego e renda, evidenciando assim uma forma integrada de se
pensar tanto as políticas sociais como aquelas destinadas à agricultura,
já que privilegia a agricultura familiar. Isso porque, viabilizar a
produção agro-alimentar é, ao mesmo tempo, enfrentar a pobreza rural
e um dos principais focos de insegurança alimentar.

Para tanto, no próximo tópico faremos uma tipologia dos responsáveis pela
elaboração e execução do PAA no âmbito nacional, estadual e municipal,
contextualizando esse programa nos Territórios da Cidadania do estado do Rio Grande
do Norte, recorte espacial desta pesquisa.

9

A DAP foi criada em 2003, pelo MDA, para identificar os agricultores familiares que poderiam ter
acesso aos créditos (investimento e custeio) do PRONAF, sendo que cada unidade familiar deve ter
apenas uma DAP.
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3.3. OS AGENTES ENVOLVIDOS: ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO

O Programa de Aquisição de Alimentos conta, desde sua criação, com a
formação de um Grupo Gestor (GGPAA), formado atualmente por representantes de
seis ministérios, sendo eles: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), que coordena o GGPAA; Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da CONAB;
Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da
Educação. O Grupo Gestor tem por objetivo realizar a execução do Programa em nível
nacional. A Lei no 10.696, de 02 de julho de 2003, em seu Art. 19, Parágrafo 3o, declara
que,
§ 3o O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor, formado por
representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário; da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; do Planejamento,
Orçamento e Gestão; e do Gabinete do Ministro Extraordinário de
Segurança Alimentar e Combate à Fome, para a operacionalização do
Programa de que trata o caput (CONAB, 2012, p. 23).

As atribuições do GGPAA são fixar os preços de compra de produtos, fixar os
limites de venda, definir as regiões prioritárias para implementação do programa, as
condições para doação dos produtos ou da venda dos mesmos e toda a regulamentação
do programa.
Vinculado ao Grupo Gestor está o Comitê Consultivo para fins de
assessoramento e acompanhamento das atividades do programa, que foi instituído pela
Resolução no 49, de 25 de setembro de 2012 da Secretaria Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. O Comitê é composto por representantes governamentais e da
sociedade civil, estando dividido da seguinte maneira, conforme os Parágrafos 1o e 2o da
Resolução citada acima:
§ 1o A representação governamental no Comitê Consultivo será
exercida por integrantes dos seguintes órgãos e entidades da
administração pública federal:
I - dois representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome - MDS, sendo um da Secretaria Nacional de
Assistência Social - SNAS e outro da Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN;
II - um representante do Ministério do Meio Ambiente;
III - um representante do Ministério da Pesca e Aquicultura;
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IV - um representante da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial;
V - um representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária;
VI - um representante da Fundação Nacional do Índio;
VII - demais membros do GGPAA, sendo um de cada órgão;”
§ 2o A representação das entidades da sociedade civil no Comitê
Consultivo será exercida pelas seguintes instituições convidadas:
I - um representante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional;
II - um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura;
III - um representante da Federação Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar;
IV - um representante da Via Campesina;
V - um representante da União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária;
VI - um representante do Movimento dos Pequenos Agricultores;
VII - um representante do Movimento das Mulheres Camponesas;
VIII - um representante do Conselho Nacional das Populações
Extrativistas;
IX - um representante da Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Quilombolas;
X - um representante da Coordenação das Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira;
XI - um representante da Rede Nacional de Colegiados Territoriais;
XII - um representante da Articulação Nacional de Agroecologia; e
XIII - um representante da Articulação no Semi-Árido Brasileiro
o
(Resolução n 49, de 25 de setembro de 2012).

Além desses representantes, o Comitê Consultivo conta com a participação de
representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um
representante do Conselho Nacional de Assistência Social e um representante do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável.
Nesse sentido, o Comitê Consultivo deve, segundo o Art. 5 da Resolução no 49,
de 25 de setembro de 2012 da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional:
I - manter canal de diálogo com movimentos sociais e organizações da
sociedade civil sobre a implementação do PAA;
II - constituir grupos especializados em temas para detalhamentos e
subsídios às decisões do Grupo Gestor do PAA (GGPAA); e
III - sugerir aprimoramentos na execução do programa ao GGPAA.
(Secretaria Nacional de Segurança alimentar e Nutricional/MDS,
2012).
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Dessa forma, criou-se uma instância de diálogo entre a sociedade civil e os
representantes governamentais responsáveis pela implementação do PAA. Segundo
Muller (2007, p. 109),

Com o novo governo (Governo Lula), a permeabilidade característica
do Estado permitiu que esses atores até então ligados aos movimentos
passassem a operar o Estado, trazendo novas ideias para dentro da
estrutura. Esses novos atores passaram a representar os limites e
fronteiras entre Estado e sociedade de uma maneira totalmente
maleável no que diz respeito às concepções e necessidades de
políticas. Se essa fronteira fosse bem definida e não permeável, não se
teria criado o ambiente favorável que proporcionou a emergência do
PAA e de outras políticas, sobretudo aquelas que orbitam em torno do
Programa Fome Zero.

Diante disso, verifica-se que durante o governo de criação do PAA foi realizada
uma abertura de diálogo com a sociedade civil para apoiar a elaboração de políticas
públicas sociais que atendessem as demandas reais da sociedade. Nesse sentido, muitas
políticas direcionadas aos agricultores familiares foram criadas nesse período, conforme
descrito anteriormente.
Apesar dos avanços, muitos problemas ainda existem nesse processo. O modelo
representativo adotado no Brasil, estendido à sociedade civil através das representações
dentro das federações, cooperativas, associações etc., muitas vezes não priorizam as
demandas emergenciais; não representam o interesse da maioria e; se corrompem para
se manter no poder, passando a representar o interesse dos políticos locais. No próximo
tópico, discutiremos mais este tema.
O PAA é financiado com recursos do MDS e do MDA. No entanto, desde sua
criação, praticamente 90% dos recursos vêm do MDS, isso representa uma contradição
dentro do programa, na medida em que temos como objetivos: incentivar a agricultura
familiar, promovendo a sua inclusão social e econômica, fomentando sua produção,
processamento e industrialização; e incentivar o consumo e a valorização dos alimentos
produzidos pela agricultura familiar.
O programa vem sendo executado pelo Distrito Federal, estados e municípios
conveniados com o MDS e pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),
empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), responsável por gerir as políticas agrícolas e de abastecimento. Para execução
do programa, a CONAB firma Termo de Cooperação com o MDS e com o MDA. A
execução dos recursos do PAA é realizada conforme suas modalidades.
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Nesse sentido, a CONAB operacionaliza três modalidades, Compra Direta,
Formação de Estoque e Compra Direta com Doação Simultânea. No entanto, essa
última modalidade é operacionalizada também por estados e municípios. A modalidade
Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite (PAA Leite) é operacionalizada pelos
estados apenas da região Nordeste e norte de Minas Gerais. A Compra Institucional é
executada pelo próprio proponente, a exemplo das universidades públicas, presídios etc.
(Fluxograma 02).

Fluxograma 02: Organograma da Execução do PAA
GRUPO
GESTOR

ESTADOS

CONAB

MUNICÍPIOS

Universidades,
Escolas,
Hospitais, etc.

COOPERATIVAS
ASSOCIAÇÕES
AGRICULTOR INDIVIDUAL

BENEFICIÁRIOS
(receptores)

BENEFICIÁRIOS
(fornecedores)

Fonte: Elaborado pela própria autora.

No Rio Grande do Norte, as modalidades executadas pela CONAB são: Compra
Direta, Formação de Estoque e Compra Direta com Doação Simultânea. As operadas
pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) são Compra Direta
com Doação Simultânea e PAA Leite.
O artigo 9o da Resolução no 37, de 09 de novembro de 2009, se refere ao uso do
nome do “Programa Leite Fome Zero” para denominar a modalidade PAA Leite do
Programa de Aquisição de Alimentos, conforme texto abaixo,
Art. 9o - Para fins de divulgação, a denominação do Programa fica
estabelecida como “Leite Fome Zero”.
§ 1o Caso o Estado possua marca própria ou referência ao nome do
Estado, esta deve ser apontada seguida do nome oficial do Programa.
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§ 2 Todas as peças publicitárias deverão conter o nome oficial do
Programa.
§ 3o Deve o Convenente assegurar e destacar, obrigatoriamente, a
participação do Governo Federal em toda e qualquer ação
promocional ou não, relacionada com a execução do Programa e,
obedecido ao modelo-padrão estabelecido:
I - Apor a marca do Governo Federal e do Governo Estadual nas
embalagens, placas, painéis e outdoors de identificação do projeto,
consoante o disposto na Instrução Normativa nº 31, de 10 de setembro
de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 11/09/2003, da
Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da
Presidência da República (SECOM/PR); e II - Observar o Manual de
Identidade Visual dos Programas da Secretaria Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional - SESAN. (Resolução nº 37, de 09 de
novembro de 2009).

No entanto, conforme foi observado nas entrevistas realizadas com agricultores
fornecedores dessa modalidade, nenhum deles se referiu à modalidade PAA Leite
tampouco ao nome dado pelo governo federal “Programa Leite Fome Zero”. Não
obstante, o programa de referência para todos os agricultores é o “Programa do Leite”,
programa esse criado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte para a compra
de leite de grandes produtores de leite bovino e doado a pessoas de baixa renda em
situação de vulnerabilidade social e nutricional.
Nesse sentido, percebemos que existe uma má divulgação do programa por parte
das instituições executoras, neste caso, EMATER e Usinas de Beneficiamento, junto
aos agricultores familiares fornecedores para essa modalidade. Existe um total
desconhecimento por parte dos produtores. Percebemos que essa má divulgação do
programa seja proposital, na medida em que os políticos locais se utilizam do mesmo
para suas permanências no poder estadual e/ou municipal. Essa condição ilustra apenas
um dos problemas observados na relação entre as instituições executoras.
Para acessar o programa, o agricultor familiar precisa ter a Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP) e, a depender da modalidade que deseja acessar, deve estar
necessariamente organizado em cooperativa ou associação. Em outras modalidades, o
agricultor pode acessar individualmente. Nesse contexto de organização social existem
diversos problemas que permeiam as relações entre instituições executoras,
cooperativas, associações e agricultores individuais.
Durante a pesquisa de campo observamos, em quase todos os municípios
visitados, a pouca presença de representantes da CONAB no apoio à elaboração dos
projetos, acompanhamento das entregas e esclarecimento de dúvidas. Mesmo em
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municípios maiores como Mossoró e Apodi, que possuem postos da CONAB, a relação
com os agricultores se dá de forma estéril, apenas servindo de intermediário junto à
CONAB de Natal. Existe uma concentração na execução do programa junto aos
técnicos da CONAB de Natal, que, apesar de competentes, não conseguem acompanhar
a comercialização em todas as partes do estado.
Atrelado a esse problema, encontramos cooperativas que participam do
programa, servindo de intermediários/atravessadores, na medida em que compram por
um preço “X” frutas in natura dos agricultores fornecedores e vendem a polpa de fruta
através do programa por “X+Y”. Essas cooperativas se utilizam dos agricultores para
acessar o programa, mas funcionam na prática como empresas capitalistas. Acreditamos
que isso só acontece por dois motivos: o recurso do PAA é depositado em conta no
nome da cooperativa, ficando os agricultores à mercê das vontades do presidente, que
repassa o valor que lhe é conveniente; e não existem técnicos suficientes para fiscalizar
todo o processo de comercialização, deixando lacunas para esse tipo de atitude.
Com relação à execução do PAA Leite, observamos problemas na relação entre
os agricultores fornecedores e as usinas de beneficiamento. Algumas usinas dispõem de
transporte para deslocar o leite da propriedade do agricultor até a usina. Já outras não
fazem isso, deixando a critério do produtor realizar esse transporte. Isso gera problema
no acesso ao programa, pois muitos produtores, sem ter condições de realizar esse
transporte, desistem de participar do programa. Muitos até se sujeitam a pagar o
transporte do leite para outros produtores que levam o leite até a usina; porém, outros
preferem vender o leite para atravessadores que pagam valor inferior ao do PAA, mas o
fazem na própria propriedade.
Neste tópico, buscamos mostrar como o PAA é executado no âmbito federal,
estadual e municipal, apontando como se dá a relação entre eles e os diversos problemas
encontrados durante a realização das entrevistas junto aos agricultores fornecedores nos
municípios visitados durante a execução desta pesquisa.

3.4. ASPECTOS GERAIS DA EXECUÇÃO DO PAA NO RN

Este tópico tem por objetivo apresentar os dados gerais de execução do PAA nos
anos de 2011 e 2012, correlacionando com a atuação dos agentes responsáveis pela
operacionalização do programa. Para tanto, realizamos pesquisa no banco de dados do
PAA, disponível no site do MDA (PAAData), onde coletamos informações referentes à
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execução do PAA nesses anos de 2011 e 2012, por serem esses os anos base desta
pesquisa.
Como já foi descrito no tópico anterior, a atuação do MDA é superficial dentro
do programa. Nos gráficos 07 e 08, podemos estabelecer uma comparação entre o
número de agricultores que comercializaram pelo PAA, através da CONAB, no ano de
2012, com recursos do MDS e do MDA. Nesse sentido, temos que 99% dos agricultores
realizaram comercialização com recursos oriundos do MDS. Essa situação se repete
com relação à quantidade de recursos (R$) gastos com o programa.
Gráfico 07: No de Agricultores Fornecedores por Gráfico 08: Quantidade de Recursos (R$) por
Ministério no RN - 2012
Ministério no RN - 2012

Fonte: PAAData/MDA, 2014. Elaborado pela autora.

Essa situação nos faz refletir sobre a atuação do MDA no cenário atual da
agricultura brasileira. Em entrevista com os representantes do MDA no Rio Grande do
Norte, foi esclarecido que tal situação se dava pelo fato de o programa ser executado em
parceria com o MDS, atingindo também o público-alvo desse ministério. O MDA
também participa com outras políticas que dão subsídio para que haja um aumento na
produção dos agricultores familiares, como a política de crédito e as infraestruturas
ligadas à produção. Nesse sentido, o agricultor teria mais possibilidades de manter uma
regularidade na produção e até vender seus produtos em outros mercados. No próximo
tópico, traremos mais apontamentos ligados a esse questionamento, descrevendo a
posição dos gestores mediante os problemas gerados durante a execução do programa,
como também a opinião dos agricultores com relação ao programa.
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Na Tabela 07, podemos observar o número de agricultores atendidos pelo
Programa na Modalidade Compra Direta com Doação Simultânea, em 2012, através da
CONAB, e constatamos que é bem superior aos que são atendidos por essa mesma
modalidade na executada pela EMATER, sendo uma diferença de 2.600 o número de
agricultores no ano de 2012.
Acreditamos que essa diferença ocorre devido a dois motivos. O primeiro é que
as comercializações realizadas aqui no estado através da CONAB são realizadas
somente de forma coletiva, através de cooperativas e associações, aglutinando dentro
um único projeto muitos agricultores. Já as comercializações realizadas através do
estado com a execução da EMATER são realizadas de forma individual, conseguindo
atingir menos agricultores. O segundo motivo está relacionado à limitação dos recursos
anuais disponíveis a cada instituição executora. A EMATER dispõe de recursos bem
limitados, repassados pelo MDS, através de duas parcelas durante o ano, para realização
das comercializações.
Já a CONAB dispõe de recursos dos dois ministérios (MDS e MDA), segundo
os gestores da CONAB no RN, no início do ano é enviado para os dois ministérios o
orçamento constando o valor necessário para a execução do programa em ambas as
modalidades, Compra Direta com Doação Simultânea (MDS) e Formação de Estoque
(MDA). Após aprovação, o recurso é enviado para a CONAB, compondo um orçamento
para as operações de comercialização durante todo o ano. E, se forem necessários mais
recursos, os ministérios repassam esse valor, de acordo com informação obtida na
CONAB.
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Tabela 07: Número de Agricultores e Recursos (R$) por Instituição Executora e Fonte do Recurso – 2012
NÚMERO DE AGRICULTORES
CONAB
TERRITÓRIO DA
CIDADANIA
AÇÚ-MOSSORÓ
ALTO OESTE
MATO GRANDE
POTENGI
SERIDÓ
SERTÃO DO
APODI
TOTAL

EMATER

RECURSOS (R$)

MUNICÍPIO

PAA LEITE

CONAB

FONTE DO RECURSO

MUNICÍPIO PAA LEITE

FONTE DO RECURSO

MDS
404
686
401
88
947

MDA
0
0
0
0
0

MDS
32
328
26
3
0

MDS
0
0
0
0
0

MDS
76
34
5
86
235

1.135
3.661

65
65

162
551

0
0

139
575

Fonte: PAAData/MDA, 2014. Elaborado pela autora.

EMATER

MDS
1.788.652,20
2.983.974,00
1.542.458,00
395.991,95
3.975.009,90

MDA
0
0
0
0
0

MDS
124.400,00
929.751,64
111.594,00
12.858,00
0,00

4.871.622,56 270.220,00 463.287,65
15.557.708,61 270.220,00 1.641.891,29

MDS
0
0
0
0
0

MDS
363.449,50
203.495,60
24.452,80
403.942,30
1.249.691,80

0
0,00

666.662,00
2.911.694,00
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Nesse sentido, percebemos que a descentralização dos recursos é realizada de
forma diferenciada para os dois órgãos executores. Ensejamos que essa diferenciação se
dê devido à própria natureza de ambas as instituições. A CONAB, por ser uma
instituição federal, realiza um diálogo mais direto com os ministérios, já a EMATER é
uma instituição estadual que, apesar de sua capilaridade no estado, apresenta uma
hierarquia na sua gestão, embora as EMATER dos municípios estejam subordinadas às
EMATER regionais, e estas, à EMATER central, localizada na capital Natal.
Diante dessa realidade, temos que, no ano de 2012, a CONAB recebeu R$
21.453.864,21 milhões de reais para realização de comercializações no Rio Grande do
Norte. Enquanto que o Governo do Estado, através da EMATER, dispôs de apenas R$
1.690.735,31 milhões, conforme observado no Gráfico 09.
Se compararmos a quantidade de alimentos comercializados em 2012, temos
uma grande diferença registrada. Através da CONAB foram comercializados
5.178.073,15 kg de alimentos, enquanto que pela EMATER foram 247.850,30 kg de
alimentos em todo o estado (Gráfico 10). Essa diferença significativa conduz à
fragmentação do programa e um desgoverno do mesmo, na medida em que cada
instituição passa a executá-lo de forma independente e diferenciada em termos de
orçamentos e maneira de execução. Os impactos socioterritoriais causados pela inserção
do PAA também ocorrerão de forma diferenciada nos municípios, conforme a existência
de projetos via CONAB, que se dão de forma mais constante e efetiva. Pois, apesar da
descontinuidade dos projetos via CONAB, estes ainda duram mais tempo do que as
comercializações realizadas via EMATER, que ainda ocorrem de forma muito pontual
ou durante um curto tempo.
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Gráfico 09: Quantidade de Recurso (R$) por Instituição Executora - 2012

Fonte: PAAData/MDA, 2014. Elaborado pela autora.

Gráfico 10: Quantidade (kg) de Alimentos Comercializados por Instituição Executora
- 2012

Fonte: PAAData/MDA, 2014. Elaborado pela autora.

Na Tabela 08, temos a quantidade de produtos comercializados em 2012, por
grupo de alimentos, e a quantidade de recursos gastos em cada grupo. Diante disso,
destacamos como produtos mais vendidos em termos de recursos e quilogramas o grupo
das carnes, com R$ 5.934.301,95, representando 28% dos recursos pagos. Dentro desse
grupo, o destaque vai para a carne bovina, que concentrou desse total R$ 4.682.377,95,
com 464.176 kg de carne comercializados. Isso ocorre porque a tradicional criação de
bovinos no interior do estado ainda é muito forte. Apesar disso, outro destaque é o
grupo do pescado, com R$ 5.027.383,70, correspondendo 23,70% dos recursos
utilizados pelo programa nesse ano, e um total de 1.036.643,00 kg comercializados.
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Dentro desse grupo destacamos o peixe tilápia, com 515.503 kg e R$ 2.739.248,50
comercializados, e o curimatã, com 286.220 kg e R$ 1.144.880,00 comercializados; os
quais são pescados nos açudes dos municípios do estado.
Tabela 08: Quantidade de Recursos (R$) e Peso (kg) por Grupo de Produtos e Instituição
Executora em 2012
PRODUTOS POR GRUPO - RIO GRANDE DO NORTE - 2012
RECURSO (R$)
GRUPO DE
PRODUTO

CONAB

PESO (KG)
EMATER

CONAB

EMATER

MDS
2.301.792,50
482.200,36
5.934.301,95

MDA
0
0
0

MDS
102.998,21
124.512,44
776.217,96

MDS
337.265,00
76.533,15
598.502,00

MDA
0
0
0

MDS
11.959,19
14.735,32
72.463,44

Cereais e Leguminosas

427.494,50

270.220,00

16.362,60

166.736,00

135.110,00

2.816,50

Cocos, Castanhas e
Nozes

323.103,20

0

36.607,00

0

Condimentos, Ervas e
Temperos

491.932,00

0

123.708,00

0

8.550,00

0

1.060.894,00
802.214,00
103.571,00
393.182,00
1.036.643,00

0
0
0
0
0

26.975,50
38.307,14
9.429,00
5.573,98
56.972,00

298.558,00

0

1.967,23

5.042.963,15

135.110,00

247.850,30

Açúcares e Doces
Aves e Ovos
Carnes

31.508,12

Farinhas, Féculas e
42.300,00
0
Massas
Frutas
1.106.255,20
0
43.420,18
Hortaliças
812.394,60
0
93.211,04
Leite e Derivados
493.863,20
0
43.426,73
Panificados
2.366.885,00
0
41.600,08
Pescado
5.027.383,70
0
406.914,00
Sucos e Polpas de
1.373.738,00
0
10.563,95
Frutas
Total
21.183.644,21 270.220,00 1.690.735,31
Fonte: PAAData/MDA, 2014. Elaborado pela autora.

6.651,00

Outro destaque vai para o grupo das frutas, com 1.060.894,00 kg
comercializados, que soma 5,20% dos recursos. Dentro desse grupo a banana aparece
concentrando 544.877 kg e R$ 686.998; a melancia fica em segundo lugar, com 257.000
kg e R$ 118.150,00 e o mamão com 119.437 kg e R$ 105.559,60.
Como já foi descrito anteriormente, no Rio Grande do Norte, em 2012, a
CONAB se destaca na execução do PAA, concentrando maior quantidade de recursos e
produtos comercializados. Em escala municipal, através de convênio ou termo de
adesão, não foi realizada nenhuma comercialização através do programa nesse mesmo
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ano. Por esse motivo, a escala municipal não aparece nas tabelas. Isso se deve à criação
dessa modalidade dentro do programa.
Na Gráfico 11, observamos que o maior número de agricultores fornecedores
está no território Sertão do Apodi, concentrando também o maior número de
agricultores que comercializaram através do programa (1.501 agricultores). Desse total,
1.200 agricultores comercializaram na modalidade Compra Direta com Doação
Simultânea, e 65 participaram da modalidade Formação de Estoques em 2012,
correspondendo a 31% do total de agricultores do estado. Esse destaque se dá pela
existência de muitas organizações de agricultores nesse território, tendo, nesse sentido,
um capital social também muito presente. O território Seridó fica em segundo lugar,
com 1.182 agricultores comercializando no programa, o que representa 24% do total de
fornecedores do estado, desses 947 na modalidade Compra Direta com Doação
Simultânea via CONAB e 235 na modalidade PAA Leite, se constituindo o território
que possui maior quantidade de produtores de leite comercializando pelo PAA. Essa
região é historicamente a de maior produção de leite do estado. Neste ano de 2012, não
foram realizadas comercializações através da EMATER nos municípios desse
Território.

Gráfico 11: Quantidade Agricultores Fornecedores por Instituição Executora - 2012

Fonte: PAAData/MDA, 2014. Elaborado pela autora.

Em 2012, 311 organizações de agricultores participaram do PAA na modalidade
Formação de Estoque, sendo 171 através de recursos oriundos do MDS e 140 através de
recursos advindos do MDA, ambos os recursos executados via CONAB.
O território Alto Oeste é o que mais se destacou na quantidade de agricultores
comercializando através da EMATER na modalidade Compra Direta com Doação
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Simultânea, sendo 328 agricultores, o que corresponde a 60% do total de agricultores
beneficiados pelo programa nessa modalidade em 2012. Mesmo assim, a quantidade de
agricultores desse território que comercializaram através da CONAB (686 agricultores)
é bem superior, correspondendo a 65% do total de agricultores desse território que
comercializaram via PAA.
No geral, percebemos que ainda existe uma participação insatisfatória dos
agricultores no programa, conforme descrito no capítulo anterior. Para melhorar esse
quadro, é preciso que a EMATER, por ter mais capilaridade no estado, exerça um papel
mais efetivo junto aos agricultores, seja prestando assistência técnica na produção,
como a elaboração de projetos de comercialização para PAA, seja através da CONAB,
junto às associações e cooperativas, ou mesmo através da própria EMATER, com a
inserção de mais agricultores no programa, exigindo junto ao estado um maior volume
de recursos para a execução do PAA através dessa instituição.

3.5. A ATUAÇÃO DO ESTADO E DOS BENEFICIÁRIOS NO PAA

Neste tópico, faremos uma análise da implementação do PAA no Rio Grande do
Norte, apontando como se revelam os processos de operacionalização do programa
nesse estado. Para construção do subcapítulo, realizamos entrevistas com os gestores do
programa nos municípios, Secretários de Agricultura, responsáveis pelo PAA na
Delegacia do MDA no estado do RN, na Superintendência da CONAB, e na
Superintendência da EMATER, todos localizados em Natal. Para entendermos o
impacto socioterritorial desse programa nos municípios e, consequentemente, no estado,
entrevistamos os agricultores presidentes das associações e cooperativas que realizaram
comercialização no programa, além de aplicarmos questionários com 97 agricultores
fornecedores.
Em todos os seis Territórios da Cidadania, percebemos a atuação da EMATER
na execução das modalidades Compra Direta com Doação Simultânea e PAA Leite,
como também a opinião dos presidentes das cooperativas e associações que
comercializaram pela modalidade Compra Direta com Doação Simultânea através da
CONAB. Para tanto, realizamos uma entrevista semiestruturada (Anexo A)
contemplando questões referentes à execução do PAA nos municípios, as dificuldades
encontradas durante a implementação do programa, o que eles pensam sobre o
programa e uma autoavaliação de ambas as atuações junto ao programa. A mesma
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entrevista, com acréscimo de algumas questões mais específicas a cada instituição, foi
realizada junto aos representantes do MDA, CONAB e EMATER no estado do RN.
Durante as entrevistas, percebemos semelhanças com relação às dificuldades
enfrentadas pelos gestores na execução do programa, como por exemplo, o processo de
implementação do PAA nas modalidades Compra Direta com Doação Simultânea e
PAA Leite, bem como a própria avaliação do programa. No entanto, apesar dessas
semelhanças na gestão e avaliação do programa, os territórios se diferenciam com
relação à organização social e, consequentemente, na participação dos agricultores no
PAA e em outros programas, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Sobre esse assunto, traremos maiores informações no capítulo quatro.
No geral, a execução do PAA, na modalidade Compra Direta com Doação
Simultânea, nos municípios através da EMATER, é realizada da seguinte forma:
1) É realizada uma divulgação do programa nas mídias locais, nos sindicatos rurais,
colônias de pescadores etc., com vistas a incentivar a participação dos agricultores
familiares;
2) É realizada uma reunião com os interessados em participar do programa para
esclarecimentos e divisão das tarefas, apontando quais agricultores irão fornecer os
alimentos, e o quais são esses alimentos (é o próprio agricultor quem diz o que poderá
fornecer);
3) Após a realização do empenho realizado pela EMATER no semestre (geralmente
acontece em dois semestres), é construído um cronograma com os dias (geralmente uma
vez por semana), local, nas centrais de distribuição construídas como contrapartida das
prefeituras, conforme art. 8 da Resolução nº 59, de 10 de julho de 2013, e horários para
entrega dos alimentos pelos agricultores fornecedores; nesse mesmo dia, também é
realizada a entrega desses alimentos aos responsáveis das entidades beneficiárias.
4) A divisão dos alimentos entre as entidades é realizada proporcionalmente à
quantidades de pessoas assistidas em cada entidade.
5) Após cada entrega, a EMATER emite uma nota fiscal contendo o valor a ser pago a
cada agricultor fornecedor junto ao Termo de Recebimento e Aceitabilidade na forma
do art. 15 do Decreto no 7.775, de 2012. Esses documentos são enviados à EMATER
Regional, que os encaminha para a Superintendência da EMATER de Natal. Se estiver
tudo preenchido corretamente, é realizada a liberação dos pagamentos; realizados nas
contas correntes dos próprios agricultores, conforme art. 8 da Resolução 59, de 10 de
julho de 2013.
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Com relação a essa mesma modalidade executada pela CONAB, percebemos
algumas diferenças quanto à operacionalização e os problemas encontrados. Pela
CONAB a comercialização só pode ser realizada de forma coletiva através de
organizações fornecedoras, conforme descrito no art. 8 da Resolução nº 59, de 10 de
julho de 2013. Já através da EMATER o agricultor não precisa está organizado.
O projeto para comercialização via CONAB deve ser elaborado pelas próprias
organizações fornecedoras, assim como o cadastro das entidades beneficiárias. O
cadastramento do projeto e das entidades é realizado através de um programa de
computador chamado “PAANet”, disponível para download no site da CONAB.
Essa informatização do acesso ao programa é importante na medida em que
facilita o acompanhamento/monitoramento, armazenamento de informações e posterior
avaliação/aperfeiçoamento do mesmo. Por outro lado, a informatização acaba por inibir
e até mesmo dificultar o acesso por parte dos agricultores familiares, que muitas vezes
não têm acesso a computadores nem sabem manuseá-los. Assim, acabam por ficar na
dependência de outros para a elaboração dos projetos, que muitas vezes até cobram por
esse serviço. É por esse e outros motivos que para os agricultores acessarem o PAA
através da CONAB, é preciso que estejam bem organizados, com as associações e
cooperativas regularizadas. Sabemos que existe pouca assistência técnica para
elaboração desses projetos tanto por parte da CONAB como da EMATER.
Após cada entrega, seguindo o cronograma e as quantidades de produtos
contidas no projeto, as entidades beneficiárias emitem um Termo de Recebimento e
Aceitabilidade do produto e, junto a esse termo, a organização anexa uma nota fiscal na
qual consta o valor a ser pago para as organizações. Diferente do pagamento realizado
pela EMATER (direto na conta corrente do agricultor), pela CONAB o pagamento é
realizado na conta corrente da própria organização (associação/cooperativa), que divide
a quantia entre os membros fornecedores. As entregas, conforme nos foi informado nas
entrevistas, geralmente são realizadas uma vez por semana ou como fica descrito no
projeto. A duração dos projetos varia bastante. Encontramos projetos com duração de
três meses e outros que chegaram até nove meses de duração. Durante as entrevistas
com os agricultores essa foi uma das preocupações apresentadas, todos questionaram
sobre a descontinuidade do programa, pelo motivo de os projetos só durarem alguns
meses. Muitos deles reivindicam a elaboração de projetos que durem os doze meses do
ano, evitando que a comercialização pelo programa seja interrompida.
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Sobre esse problema, o responsável pela execução do PAA na CONAB nos
informou que a partir do ano de 2014, priorizaram projetos com duração de doze meses,
pois, segundo ele, projetos de curta duração não são interessantes nem para os
agricultores fornecedores nem para as entidades beneficiárias, na medida em que ocorre
uma interrupção nas compras e entregas de alimentos, respectivamente.
Conforme descrito anteriormente, percebemos que dentro do PAA a mesma
modalidade é executada de maneira diferente entre as instituições executoras
envolvidas. Segundo Cohin e Franco (2011, p. 34),

Frequentemente, o setor social é dirigido por diversas autoridades que
nem sempre coincidem nos objetivos ou na modalidade de execução e,
algumas vezes, podem chegar a ser antagônicas. A própria forma
como são distribuídos os recursos conduz a fragmentação das
políticas. Diferentes instituições estatais traçam planos e realizam
ações separadamente e sem levar em consideração o que estão fazendo
outros órgãos do mesmo setor público.

Os autores relatam exatamente o que observamos no PAA. Tanto na modalidade
Compra Direta com Doação Simultânea como no PAA Leite, ambas apresentam
comportamentos diferenciados quanto à sua operacionalização. No primeiro caso temos
a mesma modalidade sendo executada por duas instituições diferentes, com recursos e
objetivos diferentes. Sabemos que ambas as instituições buscam o fortalecimento da
agricultura familiar, no entanto, a comercialização via CONAB, além de apresentar um
estímulo à organização, fortalece as organizações existentes, na medida em que realiza
os pagamentos sem atrasos, como foi relatado nas entrevistas, e prioriza a participação
de grupos organizados. Não obstante, a comercialização é realizada mais facilmente via
EMATER, na medida em que os agricultores não precisam elaborar os projetos nem
precisam estar organizados. Por outro lado, atrasam bastante os pagamentos e não
estimulam a organização social, na medida em que realizam a compra de forma
individual.
Para a modalidade PAA Leite, temos, geralmente, três agentes na execução do
programa, as EMATER, as usinas de beneficiamento do leite e representantes das
prefeituras (no geral, da Secretaria de Assistência Social – SETAS). O cadastro dos
produtores fornecedores é realizado pelas usinas. O cadastro dos beneficiários
geralmente é realizado pela SETAS de cada município. Esse cadastro, segundo
informações da EMATER, deve ser atualizado a cada seis meses, no entanto, muitas
vezes isso não ocorre. Com essa desatualização do cadastro, muitos possíveis
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beneficiários deixam de receber o leite, enquanto que outros que não se enquadram no
perfil do programa recebem o leite. A entrega do leite aos beneficiários é realizada em
postos de entrega dos municípios. Em municípios menores só existe um posto de
entrega, mas em municípios maiores existe mais de um, como Mossoró, por exemplo,
onde existem 75 postos espalhados no centro urbano do município.
Foram relatados pelos agricultores fornecedores alguns problemas relacionados
à execução da modalidade PAA Leite. Para contextualizar o problema, no Rio Grande
do Norte, antes da inserção dessa modalidade do PAA, já existia o Programa do Leite,
financiado e executado pelo governo do estado do RN, realizando a compra e a doação
do leite nos municípios. Por esse motivo, existe uma grande confusão om relação ao
reconhecimento do PAA através da modalidade PAA Leite junto aos agricultores
fornecedores. Como já foi relatado no tópico anterior, existe em praticamente todos os
municípios um verdadeiro desconhecimento do PAA Leite. A referência é sempre o
Programa do Leite. Esse desconhecimento gera outros problemas, como a falta de
conhecimento dos objetivos do PAA e da modalidade PAA Leite. Sem contar que esse é
um programa direcionado a produtores familiares que possuem a Declaração de Aptidão
ao Pronaf – DAP. Diferente do Programa do Leite, que não prioriza esse público,
comprando também de grandes produtores latifundiários. Além disso, muitas vezes
utiliza-se a doação do leite como trunfo político, personificando o programa através de
propagandas políticas e troca de favores.
Outros problemas encontrados com relação ao PAA Leite estão relacionados aos
pagamentos, que geralmente são realizados com bastante atraso, em média três meses
após a entrega do leite. Acreditamos que essa demora nos pagamentos se dá tanto pela
própria logística de pagamento que envolve muitas instâncias – EMATER Municipal,
EMATER Regional, Superintendência da EMATER em Natal e MDS – como também
pelos muitos erros que ocorrem no preenchimento das notas fiscais.
Durante a aplicação dos questionários com os agricultores fornecedores,
percebemos muitas semelhanças com relação à avaliação do programa, as dificuldades e
os problemas enfrentados em todos os municípios visitados. No Gráfico 12, onde tem-se
a opinião dos agricultores em relação ao PAA, observa-se grande aceitação do programa
pelos agricultores, pois, 84% dos entrevistados consideraram o programa excelente,
ótimo ou bom. As categorias, regular e péssimo, somadas representam apenas 17% do
total de entrevistados.
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Gráfico 12: Avaliação do PAA pelos agricultores entrevistados

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

Perguntamos também aos agricultores o que deveria ser melhorado no programa.
Para tanto, dividimos as respostas por instituição executora, em virtude de suas
especificidades.
Observamos no Gráfico 13 uma diversidade de respostas por parte dos
agricultores. No entanto, nesse universo de respostas podemos observar que a maioria
dos entrevistados (29%) que comercializaram pela CONAB acredita que deveria haver
mais regularidade na execução do programa, ou seja, não deveria ter interrupções
durante o ano.
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Gráfico 13: Opinião dos agricultores quanto ao que deveria ser melhorado no PAA com
execução da CONAB

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

Sobre esse problema, já expusemos anteriormente que, em primeiro lugar, a
opinião do gestor da CONAB quando relata que só serão aceitos, a partir de 2014,
projetos com duração de doze meses. Em segundo lugar, temos a atualização dos preços
como um fator a ser melhorado no programa. Sobre esse problema o gestor da CONAB
nos informou que não existe um consenso entre os preços executados pela CONAB e a
EMATER. No entanto, a CONAB diz seguir exatamente o que está disposto no art.7 da
Resolução no 59, de 10 de julho de 2013, do Grupo Gestor, que diz:

O preço de referência de aquisição dos alimentos será definido pela
média de 3 (três) pesquisas de preços praticados no mercado
atacadista local ou regional, apurados nos últimos 12 (doze) meses,
devidamente documentadas e arquivadas na Unidade Executora por
pelo menos 5 (cinco) anos.

Porém, essa resolução foi aprovada no ano passado, no caso 2013, substituindo a
outra que dizia considerar os preços dos últimos quatro anos, sendo decorrente disso a
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defasagem de preços por parte da CONAB nas compras até 2012. Somando-se a isso
tivemos os três últimos anos de seca no interior no estado, o que ocasionou a subida de
preço de alguns produtos, deixando obsoleto o preço praticado pela CONAB. O terceiro
ponto mais citado pelos agricultores foi a burocracia, para eles a dificuldade em acessar
o programa é maior pela grande quantidade de exigências feitas pela CONAB. Na
opinião dos agricultores, a burocracia tem aumentado nos dois últimos anos,
dificultando a finalização dos projetos para a comercialização. Nesse sentido, o
representante da CONAB nos informou que existe um esforço por parte dos gestores do
programa em melhorar o processo, com redução de exigências, para facilitar o acesso
dos agricultores.
Nesse contexto, observamos que o acesso à modalidade Compra Direta com
Doação Simultânea executada pela CONAB está diretamente ligado ao nível de
organização dos agricultores existente em cada município. Pois, como esta modalidade
requer uma maior burocracia para o acesso, os agricultores precisam estar bem
organizados para conseguir montar o projeto, e ter uma continuidade nos anos
seguintes.
Com relação à modalidade Compra Direta com Doação Simultânea e PAA Leite,
ambas executadas pela EMATER, houve muitas reclamações com relação ao atraso dos
pagamentos; 50% dos agricultores entrevistados disseram que esse fator deveria ser
melhorado (Gráfico 14). Os atrasos chegam a ser de três meses em alguns municípios.
Com relação a esse fato, os gestores nos informaram que, para este ano de 2014,
mudanças irão ocorrer no sentido de tentar melhorar os pagamentos. Nesse sentido, o
MDS possui uma relação mais direta com os agricultores, passando a realizar os
pagamentos através de depósitos bancários, diretamente na conta do agricultor.
Outra reclamação advinda dos próprios gestores locais do programa é o baixo
valor de recursos disponíveis por semestre, em alguns municípios é de R$ 10.000,00,
para a compra dos produtos oriundos da agricultura familiar. Se compararmos esse
valor, que atende cerca de dois agricultores por semestre, ao número de agricultores
familiares nos municípios, percebemos que essa quantia é insignificante para atender
todas as demandas, ou pelo menos boa parte delas. Para que haja uma maior
participação dos agricultores familiares no programa, é preciso que o recurso disponível
para essa modalidade seja maior, pois sabemos da capilaridade de operacionalizar esse
programa que as EMATER têm em todo o estado do Rio Grande do Norte.
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Gráfico 14: Opinião dos agricultores quanto ao que deveria ser melhorado no PAA com
execução da EMATER

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Apesar de todos os avanços ocorridos com a inserção do PAA na vida dos
agricultores familiares, muitos problemas ainda precisam ser resolvidos para que esse
programa se torne, cada vez mais, uma possibilidade concreta para os pequenos
produtores. Nesse sentido, cabe ressaltar que um dos objetivos do PAA é valorizar os
produtos da agricultura familiar a partir da compra institucional com preço justo. No
entanto, ficou claro nas entrevistas com os gestores que os agricultores não devem criar
dependência com relação à venda ao PAA. Assim, devem procurar outros mercados
para a venda dos seus produtos, seja em feiras livres, mercadinhos locais, na própria
comunidade/assentamento ou de porta em porta, fornecendo para agroindústrias etc.
No entanto, ainda estamos muito longe de alcançar essa consciência. Para os
agricultores, o programa é essencial para sua existência, para a manutenção da
produção. Até entre os agricultores mais organizados, mesmo acessando outros
mercados, existe essa dependência para com o programa, pois muitos deles questionam
sobre a continuidade do programa, reivindicando que o projeto deveria durar o ano
inteiro, e não apenas alguns meses. Além de relatarem o descontentamento com o valor
pago a cada agricultor por ano, eles acham que esse valor deveria ser aumentado. Essa
realidade mudou, pois, já a partir de 2013, os valores para as comercializações via
CONAB passaram de R$ 4.800,00 por unidade familiar para R$ 6.500,00 por unidade
familiar, um considerável aumento nos recursos para os agricultores.
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Observando o Gráfico 14, temos que 20% dos agricultores apontam para a
criação de políticas públicas complementares ao PAA, que pudessem ajudar na
manutenção das atividades produtivas, como políticas de crédito específicas para quem
fornece para o programa, políticas de assistência técnica etc.
Diante do exposto, podemos afirmar que um dos motivos para existência desses
problemas dentro do PAA se dá pela falta de coordenação sincronizada do programa.
Como relatam Cohin e Franco (2011, p. 34), “antes de tudo, deve-se evitar duplicações
e coordenar as instituições. Um problema típico das políticas sociais é sua
descoordenação”. Nesse sentido, podemos observar que cada instituição coordena o
PAA de uma maneira, gerando a fragmentação do programa. E essa fragmentação do
“pensar o programa” desencadeia em um reconhecimento fragmentado por
modalidades, e não de todo o conjunto do programa. Para os autores,

Estes problemas se complicam pela distribuição espacial de
atribuições entre diferentes entes territoriais, entre órgãos de uma
mesma pessoa jurídica e, sobretudo, pela existência de administrações
especializadas (fundações, corporações, institutos, etc.), que, embora
mantenham vinculações com alguns Ministérios, não estão sujeitas a
relações hierárquicas. Podem ter, inclusive, orçamento próprio e
normas diferentes das que regem o resto da administração do Estado.
[...] Cada organização tenderá a considerar essencial o serviço que
presta, e verá as outras mais como potenciais competidoras do que
como colaboradoras. Tal ponto de vista não é errôneo ao pensar que
os recursos que mantêm a todas elas provem da mesma fonte. Em
consequência, ao aumentar o que se outorga a uma, existe outra que
receberá menos, com a consequente perda de postos de trabalho e de
influência” (COHIN; FRANCO, 2011, p. 34).

No Rio Grande do Norte a execução do PAA ocorre de forma distinta em cada
instituição. Percebemos que não existe muito diálogo entre elas, cada uma trabalha
separadamente nas suas possibilidades. Por esse motivo existem problemas diferentes
na sua execução, como por exemplo, as formas de inserção, de pagamento, a entrega
dos alimentos às entidades e até mesmo os preços praticados para compra dos produtos.
No entanto, para que alguns problemas possam ser resolvidos, é preciso que haja uma
coordenação mais sincronizada entre as duas instituições executoras (EMATER e
CONAB), com o objetivo de “unir forças” para maximizar os resultados do programa.
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4.
UMA LEITURA SOBRE OS REBATIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS
DO PAA NO RIO GRANDE DO NORTE
Este capítulo está dividido em dois tópicos. No primeiro, faremos uma
caracterização da agricultura familiar no Rio Grande do Norte, abordando aspectos da
população, renda, produção agrícola e pecuária, condição do produtor e sua relação com
o mercado.
No segundo tópico, faremos uma caracterização socioeconômica das famílias
que comercializam sua produção, ou parte dela, via PAA, entrevistadas durante a
pesquisa de campo. Serão considerados aspectos da população, condição de moradia,
acesso aos serviços de saúde, trabalho e renda, produção agrícola e pecuária,
organização social, e, finalmente, sua inserção no PAA.

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO RIO GRANDE
DO NORTE

O estado do Rio Grande do Norte ocupa uma posição privilegiada em termos de
localização estratégica, pois se trata do estado brasileiro que fica mais próximo dos
continentes africano e europeu. Com uma extensão de 53.077,3 km2, o estado ocupa
3,41% da área da região Nordeste e cerca de 0,62% do território nacional. Limita-se a
Oeste com o estado do Ceará, a Sul com o estado da Paraíba e a Leste com o oceano
Atlântico.
Segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, o estado possui uma
população de 3.168.027 habitantes, sendo que desse total 2.464.991 habitantes vivem
em áreas urbanas e 703.036 vivem em áreas rurais. Nesse sentido, temos a maior parte
da população (78%) do estado morando em áreas urbanas.
De acordo com o Censo Agropecuário 2006, existem 83.053 estabelecimentos
agropecuários10 no Rio Grande do Norte, sendo que desse total 11.842 pertencem à
agricultura não familiar, ou seja, patronal, correspondendo a 14% do total de
estabelecimentos, e 71.210 são estabelecimentos da agricultura familiar, representando
86% dos estabelecimentos agropecuários do estado. A área ocupada pelos
10

É toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e
aquícolas, subordinada a uma única administração: a do produtor ou a do administrador. Independente de
seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua localização em área urbana ou rural, tendo como objetivo a
produção para subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim numa unidade recenseável (Censo
Agropecuário – IBGE, 2006).
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estabelecimentos agropecuários é de 3.187.928 ha, desse total, 2.141.858 ha são
ocupados com estabelecimentos patronais, representando 67% da área total de
estabelecimentos agropecuários, e 1.046.070 ha são ocupados por estabelecimentos da
agricultura familiar, correspondendo a 33% do total. Essas informações nos permitem
afirmar que a estrutura fundiária do estado apresenta-se muito concentrada, seguindo a
lógica geral da estrutura fundiária brasileira.

4.1.1 Produção agropecuária

Com relação à produção agrícola, o Rio Grande do Norte possui uma área de
2.922 ha ocupados com lavouras permanentes. Desse total, 1.704 ha (58%) eram de
lavouras permanentes em propriedades não familiares e 1.218 ha (42%) em
estabelecimentos da agricultura familiar. A quantidade produzida nas lavouras
permanentes no RN era de 54.706.137 t, desse total os estabelecimentos não familiares
produziram 42.988.126 t dessas lavouras, representando 79% do total produzido no
estado. Os estabelecimentos da agricultura familiar produziram 11.718.011 t,
significando apenas 21% do total.
Segundo o Censo Agropecuário (2006), as principais lavouras permanentes
produzidas nos estabelecimentos não familiares eram a banana, com uma área de 1.576
ha (54% da área total de lavouras permanentes do RN) e produção de 42.797.558 t (78%
da produção total do RN) e laranja com 128 ha (4% da área total de lavouras
permanentes do RN), produzindo 190.468 t (0,3%). As outras lavouras citadas eram
café arábica em grão (verde), e café canephora (robusta, conilon) em grão (verde),
ambas com valores não significativos para a agricultura não familiar. Para a agricultura
familiar as principais lavouras permanentes eram banana, ocupando uma área de 1.198
ha (representando 41% da área total de lavouras permanentes do RN), com uma
produção de 11.705.251 t (21% da produção total do RN), café arábica em grão (verde)
com uma área de 14 ha (0,5% da área total), com uma produção de 1.000 t (0,002% do
total produzido) e laranja, com uma área de 4 ha (0,1%), com uma produção de 11.200 t
(0,02%). As lavouras com café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) possuem
valores insignificantes na agricultura familiar.
Com relação às lavouras temporárias, o Rio Grande do Norte possuía uma área
de 331.721 ha ocupados com esse tipo de lavoura, cuja produção total era de 1.865.712
t. (Gráfico 16).

Desse total, 77.366 ha (23% do total) pertenciam às lavouras

110

temporárias em estabelecimentos não familiares, para essas mesmas lavouras os
estabelecimentos da agricultura familiar possuíam uma área de 254.355 ha (77% do
total). Em termos de produção, os estabelecimentos não familiares produziram
1.522.884 t (82% do total produzido). Os estabelecimentos com agricultura familiar
produziram 342.828 t (18% do total produzido).
Isso se deve ao uso mais intenso da mecanização e tecnologias por parte da
agricultura empresarial, que se utiliza de menos terras para produzir grandes
quantidades. A produção da cana-de-açúcar, por exemplo, ocupa apenas 11% da área
plantada por lavouras temporárias nos estabelecimentos não familiares (empresariais),
no entanto, representam 79% (1.468.226 t) da produção em lavoura temporárias nesses
estabelecimentos.
Gráfico 16: Rio Grande do Norte: Área dos estabelecimentos utilizada para a produção de
lavouras temporárias em hectares (ha) - 2006

Fonte: IBGE/Censo agropecuário, 2006.

Os principais produtos nas lavouras temporárias plantados nos estabelecimentos
não familiares eram: a cana-de-açúcar, ocupando uma área de 36.901 ha (11% da área
total), com uma produção de 1.468.226 t (79% do total de produção temporária no RN);
cebola com 48 ha (0,01%) e uma produção de 902 t (0,05%); algodão ocupando uma
área de 768 ha (0,2%) e produção de 1.526 t (0,08%); e trigo em grãos com uma área de
260 ha (0,08%) e produção de 291 t (0,02%).
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Gráfico 17: Rio Grande do Norte: Quantidade produzida por lavouras temporárias em toneladas
(t) - 2006

Fonte: IBGE/Censo agropecuário, 2006.

As principais lavouras temporárias nos estabelecimentos com agricultura
familiar eram: feijão em grão, com uma área de 149.618 ha (45% do total de áreas com
lavouras temporárias) e produção de 65.751 t (4% do total); mandioca, com área de
17.297 ha (5%) e produção de 92.814 t (5%); e milho, com área de 79.082 ha (24%) e
produção de 120.870 t (6%).
A área de pastagem no Rio Grande do Norte corresponde a 1.203.398 ha, sendo
que

664.489

ha

estavam

localizados

em

estabelecimentos

não

familiares,

correspondendo a 55% do total de áreas com pastagem no estado, e 538.909 ha
localizavam-se em estabelecimentos familiares, representando 45% do total de áreas
com pastagem.
Com relação aos efetivos pecuários, o Rio Grande do Norte possuía, em 2006,
6.059.172 cabeças de aves11 nos estabelecimentos agropecuários, sendo que desse total
5.044.339 de cabeças de aves (83%) estavam em estabelecimentos da agricultura não
familiar e 1.014.833 de cabeças (17%) de aves estavam em estabelecimentos da
agricultura familiar. Essa concentração do número de aves em estabelecimentos não

11

Para o IBGE são considerados aves as galinhas, galos, frangas, frangos e pintos, patos, gansos e
marrecos, perus, codornas, avestruzes, perdizes e faisões; e outras, existentes no estabelecimento na data
de referência (Censo agropecuário – IBGE, 2006).
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familiares se deu devido ao crescimento na criação de aves (galinhas, galos, frangos,
frangas e pintos) no período de 1970 a 2005. A presença de estabelecimentos
especializados não familiares na produção de aves no estado também é um fator que
justifica essa concentração de aves nos estabelecimentos não familiares. Dos 448.249
estabelecimentos que criam aves no estado, 276.683 (62%) são estabelecimentos
especializados não familiares. No entanto, no ano de 2006, houve uma queda na relação
vendidos/efetivos devido

a descoberta de focos da gripe aviária na Ásia, Europa e em alguns
países africanos, em 2006, quando houve uma queda do consumo
mundial pelo receio de contaminação desta nova virose, divulgada em
fins de 2005, e que teria causado vítimas fatais entre os humanos
(Censo Agropecuário/IBGE, 2006).

O efetivo bovino era de 229.945 cabeças em todo o estado, desse total, 177.266
cabeças de bovinos (77%) estavam em estabelecimentos não familiares e 52.679
cabeças de bovinos (23%) estavam em estabelecimentos da agricultura familiar. Esse
efetivo bovino ocupava uma área de 271.654 ha em todo o estado, sendo que desse
total, 225.593 ha (83%) eram em áreas de estabelecimentos não familiares, e apenas
46.061 ha (17%) estavam em áreas de estabelecimentos da agricultura familiar, o que
demonstra que a pecuária bovina realizada pela agricultura familiar é mais intensiva que
a empresarial, pois em menor área se produz mais, proporcionalmente.
No RN existiam 273.562 cabeças de caprinos, sendo que desse total, 121.152
cabeças (44%) estavam localizadas em estabelecimentos não familiares e 152.410
cabeças (56%) localizavam-se em estabelecimentos da agricultura familiar. Com relação
aos ovinos, no RN tínhamos um efetivo de 410.019 cabeças de ovinos, sendo 191.774
cabeças (47%) em estabelecimentos não familiares e 218.245 cabeças (53%) em
estabelecimentos da agricultura familiar. No efetivo de suínos, tínhamos 78.331 cabeças
em todo o estado, sendo que desse total, 58.660 cabeças de suínos (75%) estavam
localizadas em estabelecimentos não familiares e apenas 19.671 cabeças (25%) nos
estabelecimentos da agricultura familiar. Nesse sentido, os dados indicam que a
pecuária se apresenta como uma atividade bastante presente e de grande importância
econômica para os agricultores familiares. No contexto do PAA, o produto mais
comercializado em praticamente todos os municípios visitados era a carne bovina,
caprina e ovina. Sem contar que o leite de cabra é mais valorizado na comercialização
via PAA.
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Apesar da marcante participação da agricultura familiar na produção de leite de
vaca no RN, do total de 193.085 litros de leite produzidos no estado, 107.404 litros
(56%) da produção pertencem a estabelecimentos não familiares e 85.681 litros (44%)
são produzidos em estabelecimentos familiares.
O Cartograma 04 representa a participação da agricultura familiar na produção
de leite de vaca no estado. Os dados apresentados são do Censo Agropecuário 2006, a
partir dos quais fizemos a relação do total de leite produzido em todo o estado no ano de
2006 e o que foi produzido de leite somente pela agricultura familiar, também naquele
ano. Nesse sentido, podemos observar que existia uma participação bastante
significativa da agricultura familiar na produção leiteira do estado, chegando a ser de
100% em alguns municípios, como Grossos, Parnamirim e Jundiá.
Em todo o estado somente três municípios não produziram leite de vaca, são
eles: Baía Formosa, Senador Georgino Avelino e Vila Flor. Os municípios de Galinhos
e Maxaranguape tiveram produção em 2006, no entanto, não houve participação da
agricultura familiar na produção.
Apesar de serem bastante presentes na produção de leite em todo o estado, os
agricultores familiares recebem poucos incentivos para a execução dessa atividade.
Durante a pesquisa de campo, verificamos que as principais dificuldades são: a falta de
assistência técnica, as dificuldades para o transporte do leite de forma adequada, preços
baixos do leite e a falta de políticas estruturantes, que, aliadas ao PAA Leite, possam
consolidar a cadeia produtiva do leite, fazendo com que os pequenos produtores
familiares passem a ter um convívio mais tranquilo com o fenômeno da seca.
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Cartograma 04: Rio Grande do Norte: Produção de leite de vaca (Mil litros) – 2006 e proporção da produção de leite de vaca na agricultura familiar (Mil litros) –
2006
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Além do leite de vaca, muitos dos pequenos produtores familiares que
entrevistamos no campo produziam leite de cabra. Esses animais são muito mais
adaptados ao clima semiárido e existe uma maior valorização desse leite nos mercados
institucionais.

4.1.2 Condição do produtor e ocupação

Como já foi descrito anteriormente, segundo o Censo Agropecuário de 2006,
existiam no RN um total de 83.053 estabelecimentos agropecuários. Desse total, 56.698,
ou seja, 68,3%, eram estabelecimentos cuja condição do produtor era de proprietário,
sendo a maior parte 47.374 estabelecimentos (84%), pertencentes à agricultura familiar.
No estado, encontramos um total de 7.481 estabelecimentos (9% do total de
estabelecimentos do estado) cuja condição do produtor era de assentado sem titulação
definitiva, desse total, 6.954 estabelecimentos são da agricultura familiar, representando
93% do total de estabelecimentos nessa condição.
Existiam ainda no Rio Grande do Norte 2.009 estabelecimentos cujo produtor
era arrendatário, que em sua maioria eram estabelecimentos da agricultura familiar,
representando

1.746

estabelecimentos,

correspondendo

a

87%

do

total

de

estabelecimentos cujo produtor estava nessa condição.
Também, foram recenseados no estado, em 2006, 4.387 estabelecimentos cuja
condição do produtor era de parceiro. Desse total, 3.840 estabelecimentos eram de
agricultores familiares, ou seja, 88% do total. Já na condição de ocupante, foram
identificados em todo estado um total de 8.099 estabelecimentos cuja condição do
produtor era de ocupante (isso representa 9,8% do total de estabelecimentos – índice
muito alto), sendo que desse total, 7.165 estabelecimentos eram da agricultora familiar,
representando 88%.
Situação mais crítica ainda, em relação à forma de acesso à terra, é a do produtor
sem área12, que no Rio Grande do Norte, em 2006, totalizavam 4.379, ou seja, 5,3% do
total de estabelecimentos do estado, sendo que desse total, 4.131 estabelecimentos
pertenciam à agricultura familiar, representando 94% do total de estabelecimentos nessa
condição. Essa dado revela que, mesmo depois de 50 anos do Estatuto do Trabalhador

12

Para o IBGE, produtor sem área são as pessoas que trabalham na propriedade em condição de morador.
É considerado um empregado/administrador da propriedade, mas não é dono da terra.
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Rural, relações de trabalho não capitalista, ou seja, sem relação formal de
assalariamento, continuam se reproduzindo no campo.
Para analisar a ocupação da mão de obra no estado do Rio Grande do Norte,
construímos quatro cartogramas (Conjunto de Cartogramas 01), o primeiro contendo o
percentual da mão de obra ocupada na agricultura não familiar; o segundo representa o
percentual da mão de obra ocupada na agricultura familiar;
Nesse contexto, o Rio Grande do Norte, no ano de 2006, possuía um total de
247.515 pessoas ocupadas na agricultura. Desse total, 204.731 pessoas estavam
ocupadas na agricultura familiar (83%) e 42.784 pessoas (17%) estavam ocupadas na
agricultura não familiar.
Segundo os dados do Conjunto de Cartogramas 01, em todos os municípios do
Rio Grande do Norte existiam pessoas ocupadas na agricultura familiar no ano de 2006,
mesmo nas áreas mais dinâmicas da agropecuária, em que a utilização de tecnologias é
mais presente, como por exemplo, a produção de frutas do Vale do Açu, onde a maior
parte considerável da produção é realizada por agricultores familiares e vendida para
atravessadores e/ou para as unidades de processamento. Essa prática também é muito
comum na produção de castanha de caju, melancia e abacaxi aqui no estado. Não
obstante, é nessa área de fruticultura do Vale do Açu onde se faz uso também de
trabalho temporário e permanente assalariado. Podemos destacar, ainda, a área
produtora de cana-de-açúcar do litoral oriental do estado com a forte presença de
pessoas ocupadas na agricultura não familiar. Isso ocorre devido à presença de
trabalhadores em regime de empreitada, quando os trabalhadores não excedem o
período de 90 dias de trabalho e a contratação é feita por terceiros, como os empreiteiros
para o trabalho nas propriedades produtoras de cana-de-açúcar.
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Conjunto de Cartogramas 01: Rio Grande do Norte: Percentual da mão de obra ocupada na agricultura não familiar e familiar – 2006 (pessoas)
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Segundo o Censo Agropecuário (2006), a quase totalidade dos pequenos
estabelecimentos contava exclusivamente com mão de obra familiar; entre os grandes
estabelecimentos esse percentual era de apenas 36,4%, confirmando que as relações de
assalariamento são mais importantes nos estabelecimentos maiores. A principal
atividade dos estabelecimentos, para esse ano da pesquisa, era a pecuária, e esta foi
considerada a atividade que responde pelo maior número de pessoal ocupado. No
entanto, isso não significa que essa atividade seja intensiva no uso de mão de obra, mas
está relacionada fato de os estabelecimentos caracterizados como de pecuária serem o
grupo mais numeroso.
Observamos uma forte presença de pessoas ocupadas na agricultura familiar em
municípios do território Mato Grande, Alto Oeste, Sertão do Apodi e na região Agreste
do estado. Já nos territórios Açu-Mossoró e Seridó, a predominância é de pessoas
ocupadas na agricultura não familiar.
No entanto, devemos levar em consideração que as relações no mercado de
trabalho na agricultura são complexas, podemos observar que existem pessoas ocupadas
na agricultura familiar e na não familiar ao mesmo tempo, elas se sobrepõem e se
combinam de diversas formas.

4.1.3 Integração com o mercado e renda média da agricultura familiar

O nível de integração com o mercado é um fator importante para visualizarmos o
problema da comercialização dos produtos da agricultura familiar. No Conjunto de
Cartogramas 02, temos três níveis de integração com o mercado, divisão essa realizada
pelo IBGE. Os cartogramas representam a proporção do número de estabelecimentos
familiares e o número de estabelecimentos familiares segundo os níveis de integração.
Os municípios em branco são aqueles onde existe ausência de informação. Nesse
sentido, podemos perceber que ainda é muito pequeno o nível de integração dos
agricultores familiares no mercado, existe uma maior concentração de estabelecimentos
familiares na condição de pouco integrados com o mercado.
A maior parte dos estabelecimentos muito integrados ao mercado se concentra
na região do Vale do Açú, Seridó e em municípios do litoral oriental do estado
(municípios com bastante produção de cana-de-açúcar).

119

Não obstante, as diversas formas de integração se sobrepõem. Contudo,
podemos encontrar estabelecimentos em diversos níveis de integração, como, por
exemplo, municípios do território Mato Grande e Seridó.
Ao analisar a renda média desses estabelecimentos, percebemos que existe uma
relação entre os municípios com nível muito integrado e os maiores rendimentos
mensais. Nesse sentido, podemos destacar municípios da microrregião de Macau, litoral
oriental e Seridó.
Nesse contexto, podemos destacar que muitos deles enfrentam diversas
dificuldades para comercializar sua produção, daí a necessidade de mecanismos de
comercialização, como é o caso do PAA, no sentido de contribuir para o
desenvolvimento da agricultura familiar, constituindo uma possibilidade a mais para a
comercialização de seus produtos. No caso dos estabelecimentos situados na região do
Alto Oeste, Sertão do Apodi, Agreste Potiguar, Seridó e no Sertão Central, áreas que
possuem dinâmica agrícola menos expressiva, o grau de integração com o mercado é
mais acentuado, principalmente por se tratar de uma prática agrícola mais voltada para
atender às demandas do autoconsumo (Conjunto de Cartogramas 02).
Ao fazermos um comparativo entre o nível de integração com o mercado (2006)
e a quantidade de agricultores familiares participantes do PAA (2011), apesar de serem
dados que representam anos diferentes, percebemos que os lugares onde existe uma
maior participação dos agricultores no PAA se destacam como sendo lugares de pouca
integração com o mercado. Nesse contexto, podemos ensejar que, após o início da
execução do PAA nessas regiões, o nível de integração com o mercado tenha
melhorado.
Nas regiões muito integradas, como é o caso do litoral oriental e da microrregião
de Macau, a participação dos agricultores familiares no PAA é muito pequena,
chegando a ser quase insignificante em alguns municípios. Isso acontece devido à forte
presença de grandes latifúndios de cana-de-açúcar no litoral oriental do estado e
atividades ligadas à produção salineira e petroquímica na microrregião de Macau,
passando a ocupar a maior parte da mão de obra na agricultura não familiar (patronal)
no caso da região do litoral oriental do estado, e em atividades não agrícolas, como é o
caso da microrregião de Macau.
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Conjunto de Cartogramas 02: Rio Grande do Norte: Percentual de estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar segundo os níveis de
integração – 2006
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No que se refere à renda no censo demográfico 201013, a renda média mensal
dos domicílios urbanos era de R$ 2.209,81, enquanto que a renda média mensal dos
domicílios rurais era de R$ 863,02. Diferença bastante significativa que reflete a
desvalorização da agricultura e a pouca presença de empregos formais nas áreas rurais.
No Cartograma 05, apresentamos os valores médios da renda dos domicílios rurais no
RN, em 2010. Desse modo, o estado possuía a maior parte dos domicílios rurais com
renda entre R$ 946,48 e R$ 626,64. Apenas oito municípios se destacaram com renda
média superior a R$ 1.263,14, sendo eles: Alto do Rodrigues, Bom Jesus, Carnaúba dos
Dantas, Grossos, Macau, Major Sales, Tibau e Vila Flor. Os municípios que se destacam
com renda média inferior a R$ 626,64 são: Fernando Pedroza, Jaçanã, Japi, João Dias,
Luís Gomes, Pedra Preta, Porto do Mangue, São Bento do Trairí e Viçosa, estando
também abaixo da média do estado.

13

Para o ano de 2010, o valor do salário-mínimo era de R$ 510,00.
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Cartograma 05: Rio Grande do Norte: Valor médio mensal da renda dos domicílios rurais (em reais) - 2006
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Com relação à renda per capita dos domicílios no RN, temos que, para os
domicílios urbanos, o valor da renda per capita mensal era de R$ 621,05, acima do
valor do salário-mínimo (Cartograma 06). A renda per capita nos domicílios rurais no
RN era de R$ 217,66, em 2010, diferença significativa da renda per capita urbana.
Especificando a renda per capita dos domicílios rurais no RN, temos para o ano de
2010 uma concentração de 69% dos municípios cujos valores estão entre R$ 246,90 até
R$ 152,00, per capita mensal. Os municípios que se destacam com maior renda per
capita são: Alto do Rodrigues (R$ 364,44), Bom Jesus (R$ 326,29), Carnaúba dos
Dantas (R$ 427,84), Grossos (R$ 3422,960,64), Ipueira (R$ 351,83), Major Sales (R$
366,98), Tibau (R$ 391,49) e Vila Flor (R$ 422,90), ultrapassando a média da renda per
capita do estado (R$ 217,66). Os municípios com renda média mensal inferior a um
salário-mínimo em 2006 possuem uma média de renda per capita de R$ 115,00, valor
que consideramos muito baixo, se comparado à média per capita do estado. Cabe
destacar que são considerados como abaixo da linha da pobreza, pelas instituições
governamentais, e pelo Ministério do Desenvolvimento Social, aqueles indivíduos que
apresentam renda mensal abaixo de R$ 150,00 e se enquadram como grupo de maior
vulnerabilidade social. Sendo assim, é justamente nesses municípios, e entre a
população rural, que se encontra o maior índice de pobreza.

124

Cartograma 06: Rio Grande do Norte: Valor médio mensal per capita dos domicílios rurais (em reais) – 2006
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Os dados de renda especificamente da agricultura familiar não estão disponíveis
por município para o ano 2010. Não obstante, conseguimos os dados referentes à renda
anual dos estabelecimentos com agricultura familiar no ano de 2006, onde buscamos
fazer um paralelo com as informações dos domicílios rurais como um todo (Gráfico 18).
A rigor, os agricultores familiares do Rio Grande do Norte possuem baixos rendimentos
financeiros anuais. Com efeito, 18.769 estabelecimentos familiares, representando 25%
do total de estabelecimentos da agricultura familiar, não possuem renda anual,
acreditamos que isso se deve ao fato de a maior parte da produção desses
estabelecimentos ser voltada para o autoconsumo. Além disso, 48.098 estabelecimentos
da agricultura familiar (64%) recebem menos de R$10.500,00 por ano, correspondendo
a pouco mais de R$ 800,00 por mês. Nesse sentido, percebemos que o valor médio da
renda dos domicílios rurais (R$ 863,02) coincide com o valor médio mensal dos
estabelecimentos com agricultura familiar (R$ 800,00). Apesar da diferença de anos, o
valor da renda não mudou, denotando que não houve mudança estrutural significativa
na realidade rural do RN.
Gráfico 18: Rio Grande do Norte: Estabelecimentos da agricultura familiar por grupo de renda
anual - 2006

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário, 2006.

Na próxima seção (4.2), apresentaremos os resultados da pesquisa de campo,
onde mostraremos o perfil socioeconômico dos entrevistados (agricultores familiares
participantes do PAA), e traçaremos um paralelo com as características gerais da
agricultura familiar do estado. Além disso, abordaremos questões referentes ao PAA,
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buscando entender se esse programa tem contribuído socioeconomicamente na vida dos
agricultores familiares e quais as limitações dessa política.
4.2. OS BENEFICIÁRIOS DO PAA NO RIO GRANDE DO NORTE: ACESSOS
E RESULTADOS

Nos questionários aplicados com os agricultores, coletamos informações
referentes à composição familiar; características da habitação e saneamento básico;
acesso à saúde e educação; formas de acesso à terra e condição do trabalho; renda
familiar; produção agrícola e atividade pecuária; meios de produção e utilização de
insumos; e organização social. Foram entrevistados 97 agricultores, nos seis Territórios
da Cidadania do estado, conforme descrito na metodologia desta pesquisa.

4.2.1. Composição e perfil familiar

Começaremos a descrição das informações coletadas no campo com a
composição das famílias dos entrevistados que participaram do PAA no ano de 2011.
Nesse sentido, temos que 54% dos membros das famílias são homens e 46% são
mulheres. A média de idade dos membros das famílias é 32 anos, e a média de idade
dos responsáveis pelo estabelecimento rural é de 45 anos, o que indica que é a
população rural mais jovem que acessa essa política. Esse fato está relacionado à
complexidade burocrática do programa, que dificulta a participação dos agricultores
com menor grau de escolaridade, característica mais comum entre os mais velhos.
Com relação à escolaridade, mais da metade dos membros das famílias possuem
ensino fundamental incompleto (55%); apenas 1% possui nível superior completo e 1%
terminou algum curso técnico, conforme o Gráfico 19. Essa realidade nos revela a baixa
escolarização dos agricultores e a precária política de educação ainda presente nos
pequenos municípios e principalmente no campo norte-rio-grandense.
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Gráfico 19: Escolaridade dos membros das famílias dos entrevistados

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

A maior parte das pessoas que disseram ter terminado o ensino fundamental já
havia parado de estudar há muito tempo (os membros mais velhos da família),
apresentado dificuldades ao ler e ao escrever, ou eram as crianças e jovens filhos dos
agricultores que ainda estavam estudando.

4.2.2. Característica da habitação, saneamento básico e saúde

Durante a pesquisa de campo foram entrevistados fornecedores do PAA que
residiam nas cidades (17%), em comunidades rurais (50%) e em assentamentos de
reforma agrária (33%) dos municípios que foram listados na metodologia da pesquisa.
Com relação à condição da moradia, temos que 96% dos entrevistados moravam
em casas de alvenaria e 4% moravam em casas de pau a pique. No tocante à iluminação
residencial, temos que 99% possuíam energia elétrica e somente 1% utilizava
lamparinas ou lampião. As casas possuíam em média de sete cômodos. Ao
perguntarmos se o dinheiro recebido na comercialização através do PAA ajudou a fazer
alguma reforma na residência, a maioria (75%) dos entrevistados disse que não, o
dinheiro foi gasto em outras despesas. Enquanto 25% disseram que sim, utilizaram o
recurso da comercialização para ampliação de cômodos, reboco de paredes e pintura.
Sobre o esgotamento sanitário, 85% dos entrevistados disseram que a saída de
esgoto da cozinha é exposta (a céu aberto), 10% afirmaram que vai para rede geral de
saneamento e 5% que vai para fossa asséptica. Com relação à saída de esgoto dos
banheiros, 51% relataram que direcionam esses dejetos para fossa asséptica, 39% para
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fossa séptica e apenas 10% direcionavam para rede geral de saneamento. Essas
informações nos revelam que a rede geral de saneamento básico é praticamente
inexistente nos municípios visitados, com exceção do município de Alexandria, onde
todos os entrevistados residiam na cidade e disseram direcionar os dejetos da cozinha e
do banheiro para a rede geral de esgotamento sanitário.
Ao perguntamos como ocorre o abastecimento de água nas casas dos
entrevistados, 40% disseram que o abastecimento é realizado pela rede geral de
abastecimento (Caern), 40% afirmaram que o abastecimento é realizado através de
poços com encanamento que vão até as casas e 20% disseram que a água advém de
poços ou cisternas, mas não existe encanamento até as casas, ou seja, a água tem que ser
carregada dos poços até as casas. Nesse contexto, percebemos que o abastecimento de
água ainda é bastante precário nas residências rurais, pois a maior parte dos
entrevistados que possuíam abastecimento realizado pela Caern moravam em casas na
zona urbana dos municípios.
Quando perguntamos o que é feito do lixo das casas, 58% dos entrevistados
informaram ter coleta de lixo nas residências, 33% queimam o lixo, 8% dos enterram o
lixo e apenas 1% deixa o lixo exposto. Mais uma vez, os locais onde não havia coleta de
lixo eram sempre comunidades ou assentamentos rurais, que estavam desassistidos dos
serviços públicos básicos.
Com relação à saúde, perguntamos se existia posto de saúde nas comunidades,
assentamentos ou bairros onde residiam os entrevistados. Mais da metade dos
entrevistados (58%) nos informaram que não existia posto de saúde na localidade onde
moravam e 42% afirmaram existir posto de saúde na localidade onde residem, no
entanto, em situações precárias e sem atendimento todos os dias. Perguntamos, ainda, se
existia hospital no município e, em caso de urgência, onde procuravam ajuda médica.
Quase todos os entrevistados (97%) disseram existir hospital no município onde
residem, os outros 3% informaram que não existia hospital no município. Em caso de
urgência, 78% disseram procurar o hospital do próprio município, 21% procuram ajuda
no hospital de municípios vizinhos e apenas 1% afirmou procurar ajuda em outro local.

4.2.3. Ocupação e renda das famílias entrevistadas

Dentre todos os entrevistados, existe uma predominância da agricultura como
principal atividade econômica, representando 37% do total de entrevistados. Para 19%
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dos entrevistados, a principal atividade econômica é a pesca; ocupados em atividades
assalariadas ou terceirizadas14 correspondiam a apenas 7% dos membros das famílias;
funcionários públicos 3%; aposentados 6%; 8% ocupados em outras atividades
(motorista, professor, empregada doméstica), e, por fim, 20% dos membros das famílias
não trabalham, mas recebem algum tipo de benefício (pensão ou outro auxílio) ou bolsa
que contribuem para a renda familiar, conforme o Gráfico 20.
Gráfico 20: Ocupação dos membros da família dos entrevistados

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

Em praticamente todos os estabelecimentos visitados, o agricultor, além de
exercer a agricultura, também exercia a pecuária, e alguns assumiam outras funções
temporárias, como por exemplo, na construção civil, metalúrgicas e trabalhos ligados à
agricultura em propriedades de terceiros. Os pescadores que entrevistamos não
realizavam outra atividade que não fosse a pesca. Alguns filhos ou outros membros da
família é que exerciam outras funções além da pesca, como assalariados em empresas
privadas (a exemplo da Del Monte15, em Açú), em mercadinhos na cidade, como
empregada doméstica, motorista.
A renda mensal das famílias dos agricultores é uma aproximação da renda real,
uma vez que depende exclusivamente da declaração dos entrevistados sobre a mesma. A
renda mensal foi calculada com base nos rendimentos recebidos por todos os membros
da família do entrevistado, sendo esses divididos em trabalho principal, trabalho

14

Consideramos o salário-mínimo no valor de R$ 724,00.
Multinacional que comanda a produção de banana para exportação no Vale do Rio Açu, no Rio Grande
do Norte.
15
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secundário, pensão, aposentadoria, bolsas, PAA e outras fontes (seguro safra, PNAE e
Seguro Defeso).
No gráfico 21 agrupamos o número de agricultores entrevistados em quatro
grupos de renda, com o objetivo de verificar em qual faixa de renda se concentravam
mais agricultores. Contudo, percebemos que mais da metade (58%) dos agricultores
entrevistados possuem renda familiar mensal de 2 a 3 salários-mínimos, renda bem
superior à média do estado, que era de R$ 863,02 por mês nos domicílios rurais em
2010. A renda mensal de R$ 900,00 a R$ 600,00, atingia 24% dos entrevistados. Dos
entrevistados, 15% recebiam renda superior a 4 salários-mínimos. E os agricultores que
recebiam renda inferior a um salário-mínimo representavam apenas 3% do total de
entrevistados.
Gráfico 21: Porcentagem dos entrevistados por grupo de renda mensal das famílias

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

Para uma melhor análise da renda familiar, utilizamos a renda per capita mensal,
ou seja, a razão entre a soma da renda de todos os integrantes da família por mês (renda
familiar mensal) e a quantidade de membros daquela família. A renda per capita é
considerada uma variável social importante para indicar o nível da pobreza dos
indivíduos (Para o MDS, é considerado abaixo da linda de pobreza o indivíduo que
possui renda per capita abaixo de R$ 150,00).
Nesse sentido, primeiro, calculamos a renda per capita por cada família
entrevistada. Em seguida, calculamos a renda média per capita de todas as famílias,
encontrando o valor de R$ 472,95, podendo variar de R$ 130,25 (menor valor
encontrado) a R$ 1.376,50 (maior valor encontrado). Percebemos uma grande variação
entre os valores da renda per capita das famílias entrevistadas, isso porque os valores
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das rendas mensais obtidas variavam bastante (De R$ 340,00 a 5.217,00). Analisando as
famílias onde a renda per capita é mais alta, observamos que nelas existem muitos
membros contribuindo para a renda familiar, em sua maior parte algum(s) membro é
aposentado, e a comercialização dos seus produtos é realizada por via de vários
mercados (institucionais e locais), contribuindo para o aumento da renda familiar.
No entanto, Barreto et al. (2005) dizem que o aumento contínuo em termos
quantitativo da renda per capita ou do PIB por si só não significa que existe
desenvolvimento, pois, para que ele aconteça, se faz necessário, atrelado a esse
crescimento quantitativo, um crescimento qualitativo promovido pela alocação de
recursos para educação, saúde, saneamento, emprego, distribuição equitativa de renda,
preservação ambiental, entre outros.
Perguntamos se os entrevistados possuíam algum tipo de empréstimo ou
financiamento. Contudo, a maior parte (61%) afirmaram que sim e a outra parte (39%)
disseram que não possuíam qualquer empréstimo ou financiamento. A média do valor
dos empréstimos era R$ 5.018,57. Desse total, apenas (17%) disseram que o
empréstimo ou financiamento tinha relação com o PAA (reforçando a ideia de
complementaridade entre o PAA e o PRONAF, por mais que apareça em pequena
proporção). Ao perguntarmos se o recurso recebido com a comercialização via PAA
havia ajudado a sanar os empréstimos, menos da metade dos entrevistados (28%)
disseram que sim, o recurso recebido através da comercialização via PAA ajudou a
sanar empréstimos ou financiamentos que possuíam.
Ao analisarmos a fonte de renda das famílias entrevistadas, verificamos que a
maior parte da renda das famílias é oriunda do Seguro Defeso, Seguro Safra e PNAE
(34%) que, no Gráfico 22, é apresentado como outros, o trabalho principal que envolve
a agricultura, pecuária, pesca, trabalho como empregada doméstica, comerciante,
motorista, cozinheira, funcionário público etc., representam a segunda maior renda das
famílias (26%). Em seguida, o PAA se apresenta como a terceira maior renda,
compondo 17% da renda familiar. A renda das aposentadorias representa 12%, pensão
5%,Bolsa Família 4% e o trabalho secundário (na construção civil, como carpinteiro,
metalúrgico, costureira e motorista), representa apenas 2%.
Contudo, se pensarmos em termos de renda familiar, o PAA tem sido um
diferencial na melhoria da renda familiar dos participantes. O programa representa em
média R$ 400,00 na renda mensal das famílias (Gráfico 22), podendo variar de R$
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100,00 (renda mínima encontrada) a R$ 1.000,00 (renda máxima encontrada), apesar de
existirem problemas, conforme descritos nos capítulos anteriores.

Gráfico 22: Média do rendimento recebido pelas famílias entrevistadas por fonte de renda

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

O PAA vem ajudando a fortalecer as organizações de produtores rurais, na
medida em que estimula a comercialização em grupo, principalmente daquelas que
participaram na modalidade compra direta com doação simultânea, executada pela
CONAB. Os impactos territoriais ainda não se constituem muito relevantes, com alguns
destaques para os municípios visitados no território Sertão do Apodi, onde o PAA
ajudou a fortalecer associações e cooperativas de agricultores e pescadores,
contribuindo para a construção de sedes para a comercialização dos produtos. Os
recursos das comercializações através do programa também contribuíram para a compra
de equipamentos importantes no desenvolvimento das atividades relacionadas à
agricultura, à pecuária e à pesca.

4.2.4. Condição do produtor e produção agropecuária

Com relação à área dos estabelecimentos, a média é de 16 hectares por
entrevistado. Alguns entrevistados, como por exemplo, os pescadores e os
agricultores/produtores que moravam na casa de terceiros, declararam não possuir
nenhuma extensão de terra para plantio ou criação animal. No caso dos agricultores e
produtores, o trabalho era desenvolvido em terras de terceiros. A condição da terra dos
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entrevistados se apresenta da seguinte forma: a maior parte (35%) dos entrevistados
eram assentados de reforma agrária; a segunda informação mais presente (24%) foi a
que a terra era própria e havia sido adquirida através de compra; 18% disseram ser
donos da terra, porém adquirida por herança; a categoria outro (21%) é constituída pelos
entrevistados que não se enquadravam em nenhuma das opções abaixo, descritas no
Gráfico 23, geralmente pessoas que residiam em casas de terceiros ou eram pescadores;
por fim, agricultores na situação de arrendamento e posse representou apenas 1% cada.
Gráfico 23: Condição da terra dos entrevistados

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

Também ligado a temática da condição do agricultor com relação à terra,
perguntamos aos entrevistados qual sua condição atual do trabalho, 53% responderam
ser proprietários da terra; assentados de reforma agrária sem título da terra
representavam 28%, 3% trabalham em sistema de parceria;

1% assegurou ser

assalariado com carteira assinada e o restante (15%) afirmou possuir outra condição de
trabalho, diferente das opções acima.
Conforme foi descrito no item 4.1 deste capítulo, a maior parte dos
estabelecimentos (84%) possuía agricultores familiares na condição de proprietários da
terra, 93% estavam na condição de assentados sem titulação, segunda categoria mais
encontrada entre os entrevistados. Nesse sentido, encontramos uma semelhança entre os
agricultores entrevistados fornecedores do PAA e os agricultores familiares do estado.
Com relação à produção vegetal, os agricultores entrevistados não souberam
contabilizar em números a quantidade produzida (todos relataram que em virtude dos
longos períodos de seca, não possuíam uma produção regular). Contudo, dentre as
opções dispostas no questionário (algodão, milho, feijão, banana, mamão, hortaliças,
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jerimum, sorgo e outros), os produtos que mais se destacaram foram: milho, feijão,
banana, jerimum, hortaliças e outros produtos como macaxeira, inhame, batata, cenoura
etc. Precisa ficar claro que existe uma variação do plantio pelos agricultores. Nesse
sentido, em média 2 ha foram disponibilizados por agricultor que plantava milho na
ocasião da visita; para o plantio do feijão eram utilizados em média 1,6 ha por cada
agricultor que plantava feijão; os agricultores que possuíam produção de banana
utilizavam em média 1,25 ha para esse fim; os agricultores que plantavam hortaliças
utilizavam apenas uma média de 0,4 ha para o plantio; para a produção de jerimum
utilizavam em média 1,2 ha; no plantio de sorgo, que servia para alimentação dos
animais, plantavam em média 2,7 ha; e para a produção de outros cultivos como: a
macaxeira, inhame, batata, cenoura, utilizavam em média 2 ha.
Com relação à pecuária, os efetivos que mais se destacaram foram os bovinos
(em média 19 cabeças), as aves (principalmente galinha caipira, possuíam em média 59
cabeças), os caprinos (em média 45 cabeças), ovinos (em média 32 cabeças) e suínos
(em média 8 cabeças). Devemos resaltar que praticamente 100% dos entrevistados
realizavam as duas atividades (agricultura e pecuária), havendo, nesse sentido, uma
complementaridade entre as duas atividades no contexto dos agricultores familiares
entrevistados. Essa realidade não se aplicava aos pescadores que utilizavam somente a
pesca como fonte de renda.
O problema da seca foi relatado por todos os entrevistados, tanto os agricultores
como os pescadores, houve uma efetiva redução na produção durante os últimos anos
devido à estiagem prolongada. Por exemplo, no caso dos agricultores, eles não tiveram
como realizar plantios, e nas criações houve muitas perdas de animais (por falta de água
e comida). No caso dos pescadores, houve uma redução na quantidade de peixes devido
à diminuição das águas dos reservatórios públicos.
Percebemos em nossas atividades de campo que a agricultura familiar produz
uma diversidade de produtos, oriundos dos vegetais e dos animais. Nesse contexto, o
PAA contribui para essa diversidade, na medida em que comercializa uma gama de
produtos, sendo eles in natura (frutas, legumes, carnes e leite) ou industrializados
(doces, compotas, bolos, pães, rapadura etc.).
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4.2.5. Meios de produção e insumos

Sobre os meios de produção, os mais citados pelos agricultores foram o arado de
tração animal (33%), matraca (31%), pulverizador costal (33%), carroça (33%) e
forrageira (26%). Mesmo assim, mais da metade dos entrevistados não possuem
nenhum desses equipamentos, isso porque ou não trabalham na agricultura (os
pescadores, por exemplo), ou são agricultores, mas não possuem esse tipo de
equipamento.
Os meios de produção menos comuns entre os agricultores entrevistados são:
trator (8%); arado mecânico (7%); aparelho de irrigação (13%); pulverizador de trator
(4%); ensilhadeira (4%) e carreta agrícola (3%). Desses equipamentos, pouco
disponíveis entre os agricultores familiares, a maioria pertencia às associações ou
cooperativas de que participava o entrevistado, e por esse motivo tinha acesso aos
mesmos. Esses dados nos revelam o restrito acesso dos agricultores familiares a
equipamentos mais caros e modernos para o trabalho na agricultura no Rio Grande do
Norte. Assim, sem acesso a esses equipamentos, os agricultores se tornam mais
dependentes dos políticos locais, dificultando a emancipação política e social dos
mesmos.
No tocante à utilização de insumos para a agricultura ou pecuária, 49% dos
entrevistados nos informaram não utilizar nenhum tipo de insumo, os outros (51%)
disseram utilizar ração para os animais, fertilizantes para o solo, calcário, carrapaticida e
adubo orgânico.
Dentre os agricultores entrevistados, 58% relataram não receber qualquer
assistência técnica. Problema esse visualizado em praticamente todos os municípios
visitados. O restante (42%) informou que recebe assistência técnica da EMATER,
Sindicato Rural, Cooperativas, Secretaria Municipal de Agricultura, Colônia de
pescadores, SEBRAE e outras Instituições de assistência técnica, como exemplo a
assistência técnica do Projeto Dom Helder Câmara no município de Campo Grande.
Segundo o Censo Agropecuário 2006, no país, a orientação técnica continua
muito limitada, sendo praticada em 22% dos estabelecimentos, os quais ocupam 46%
das terras. A área média do grupo assistido é de 228 ha, enquanto a dos não assistidos é
de 42 ha. É nítida a segmentação da assistência técnica em função de sua origem e do
tamanho dos estabelecimentos atendidos. Como em todas as políticas direcionadas ao
rural, no Brasil existe uma tendência à valorização dos grandes latifúndios, que por mais
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que sejam em menor quantidade no país, levam a maior parte dos recursos, incentivos
fiscais e assistência técnica.

4.2.6. Organização social e acesso às políticas públicas

Com relação à organização social, 89% relataram participar de associação, desse
total, mais da metade (58%) disseram ser apenas membros da associação; 20% dos
entrevistados eram presidentes de associação; 3% vice-presidentes; 8% tesoureiros; 8%
integrantes do conselho fiscal; e 3% participantes da diretoria da associação. A maior
parte (82%) afirmou participar de sindicato rural ou colônia de pescadores, o restante
(18%) declarou não participar de nenhuma das duas organizações. Dos que se dizem
associados a sindicato rural ou colônia de pescadores, 63% declararam participar das
atividades dos mesmos e 37% disseram que são associados, mas não participam das
atividades.
Como podemos visualizar, o Gráfico 24 nos revela como ocorre o acesso a
informações e inserção nas políticas públicas direcionadas à agricultura familiar. Nesse
contexto, 35% dos entrevistados disseram obter informações e acessar as políticas
públicas através das associações às quais pertencem. Depois das associações, a
categoria outros fica em segundo lugar, com 31% dos entrevistados, essa categoria
envolve os meios de comunicação (rádio, televisão e internet) e outras pessoas e/ou
organizações sociais que de alguma forma atuaram disseminando informações sobre o
acesso as políticas públicas. Apenas 22% dos entrevistados relataram receber
informações e acessar as políticas públicas através da EMATER. Apenas 9% disseram
ter acesso através do sindicato rural e 3% disseram ter acesso através das colônias de
pescadores.
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Gráfico 24: Como se dá o acesso às políticas públicas

Fonte: Trabalho de campo, 2013.

Contudo, percebemos através dessas respostas que ainda existe uma insipiente
atuação da EMATER, sindicatos rurais e colônia de pescadores, na divulgação das
políticas públicas junto aos agricultores, confirmando o que havíamos relatado nos
capítulos anteriores.

4.2.7. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para os entrevistados

Percebemos, durante as atividades de campo, que a falta de assistência técnica
afeta indiretamente o desempenho do PAA, pois sem esse serviço os agricultores ficam
sem receber orientação profissional que possa auxiliá-los na elaboração de projetos, e a
falta de acompanhamento da produção e dos projetos existentes, principalmente os
menos organizados, não conseguem se preparam para o período de estiagem. Os
recursos recebidos em empréstimos e financiamentos muitas vezes não são bem
aplicados, gerando mais problemas para o agricultor. Essa realidade também inibe a
participação dos agricultores no PAA, pois sem esse apoio, muitos agricultores não
conseguem elaborar os projetos exigidos pela CONAB, para a realização da
comercialização, além de diminuir a produtividade nos plantios e criação de animais,
por falta de assistência agronômica, zootécnica e veterinária.
Apesar da existência do PAA como sendo um mercado institucional em
constante expansão, percebemos que existe uma demanda ainda muito grande por parte
dos agricultores familiares em comercializar seus produtos. Sobretudo, em
comercializar os produtos de outras maneiras (fora do PAA), através da relação direta
com o mercado. Para os gestores do PAA, os agricultores não devem ficar limitados a
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apenas comercializar seus produtos no mercado institucional (PAA e PNAE), isso se faz
importante e necessário para que haja uma real inserção dos agricultores no mercado.
No entanto, é preciso destacar que muitos deles enfrentam diversas dificuldades
para comercializar sua produção, daí a importância do PAA, no sentido de contribuir
para o desenvolvimento da agricultura familiar, passando a ser uma possibilidade a mais
para a comercialização dos seus produtos.
Nesse contexto, dentre os entrevistados, 72% disseram que, além do PAA, se
utilizam de outros mercados para comercializar seus produtos. Desse total, 42%
comercializam via PAA e para intermediários/atravessadores; 27% comercializam via
PAA e feiras livres; 25% comercializam no PAA e PNAE e 48% comercializam via
PAA, de porta em porta, na cidade e na própria comunidade/assentamento em que
moram. Apenas 20% dos entrevistados disseram comercializar somente através do
PAA.
Contudo, percebemos que a maior parte dos entrevistados realiza outras formas
de comercialização, e isso se dá pela própria limitação que o programa impõe, na
medida em que limita o valor a ser comercializado durante o ano (valor variável, a
depender da modalidade) e pela falta de regularidade na sua execução, se restringindo a
apenas alguns meses e não durante o ano todo.
As formas de comercialização variam conforme a organização dos agricultores,
49% deles afirmaram que comercializam em grupo (associação e cooperativa) e
individualmente; 30% comercializam a produção somente de forma individual e 15%
comercializam somente em grupo. Historicamente, a sociedade capitalista nos estimula
ao individualismo, acirrando as dificuldades que existem em trabalhar na forma
coletiva. Percebemos que apesar de haver um incentivo por parte do programa, na
organização social, muito ainda precisa ser feito para que ocorra uma mudança
significativa no modo de pensar o coletivo.
Quando perguntamos através de qual instituição ficou sabendo do PAA, a
maioria (49%) respondeu ter ficado sabendo do programa através da associação ou
cooperativa; 11% através da EMATER; 8% ficaram sabendo através da Secretaria
Municipal de Agricultura; 7% ficaram sabendo através da CONAB; 3% através do
sindicato rural ou colônia de pescadores e 22% disseram ter ficado sabendo do
programa de outra maneira. Dentre os entrevistados, 88% responderam ter sido fácil se
inserir no PAA, somente 12% relataram ter sido difícil a inserção no programa. A
maioria dos entrevistados que disseram ter sido difícil a inserção do PAA, participaram
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da Modalidade Compra Direta com Doação Simultânea, através da CONAB, e
justificaram a resposta apontando as dificuldades que tiveram na construção do projeto
para a comercialização e a grande quantidade de exigências (burocracia).
Do total de entrevistados, 76% comercializaram através da modalidade compra
direta com doação simultânea e 24% comercializaram pela modalidade PAA Leite.
Contudo, a maior parte dos entrevistados (65%) realizou a comercialização através da
CONAB e 35% comercializaram via EMATER. Portanto, apesar da capilaridade da
EMATER no estado, percebemos uma maior continuidade na atuação da CONAB no
PAA. Como já foi detalhado no capítulo anterior, essa diferença se dá tanto pela
diferença de recursos disponíveis para ambas as instituições, como pela relação mais
direta da CONAB com os ministérios, facilitando a disponibilização de mais recursos,
além da forma como a CONAB atua realizando as comercializações essencialmente de
forma coletiva.
Buscamos, neste capítulo, apresentar um panorama geral de como a agricultura
familiar se apresenta no Rio Grande do Norte e, sobretudo, como os produtores
fornecedores estão organizados socioeconomicamente nesse estado. Acreditamos que
apesar de o PAA estar fragmentado em suas modalidades, dificultando o seu
reconhecimento enquanto totalidade, ele vem se consolidando em meio à realidade do
campo no Rio Grande do Norte.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) se apresenta como um
instrumento importante de intervenção do Estado, que pode contribuir para a melhoria
nas condições de inserção da agricultura familiar no mercado, sem se sujeitar à lógica
dos atravessadores.
Num primeiro momento, para que os objetivos fossem atingidos, realizamos
uma discussão sobre norma e território, mostrando que existem duas possibilidades
nessa relação. A norma (política pública) territorializa-se, criando um território
normado, ou o território e suas relações se impõem de tal forma que a norma passa a
não ser aceita social e, logo, territorialmente. Nesse sentido, podemos concluir que
através da mudança do enfoque setorial para o territorial na formulação das políticas
públicas, o PAA aparece como sendo um resultado concreto dessa mudança.
Percebemos que existe uma efetiva aceitação por parte dos agricultores familiares
participantes do PAA, criando, nesse sentido, um território normado, passando a
modificar as relações sociais e a dinâmica dos territórios, consolidando-se cada vez
mais como uma política pública atuante e necessária para a emancipação dos
agricultores familiares.
No contexto da região Nordeste, o Rio Grande do Norte, em 2011, estava em
terceiro lugar na quantidade de alimentos comercializados pelo PAA e na quantidade de
recursos gastos nas comercializações. Com relação à quantidade de agricultores
participantes, o Rio Grande do Norte, nesse mesmo ano, era o estado que tinha a maior
parte dos seus agricultores familiares (6,2%) participando do PAA, apesar de sabermos
que ainda existe uma tímida participação dos mesmos no programa. No contexto
estadual, o PAA estava presente em praticamente todos os municípios do Rio Grande do
Norte (94%). Entretanto, assim como no âmbito regional, ainda existe pouca
participação dos agricultores familiares no programa (11% do total de agricultores
familiares do estado).
Sendo assim, corroboramos a ideia de que o Estado pode ajudar na promoção do
desenvolvimento, através da operacionalização do PAA, uma vez que esse programa
não se constitui em um plano verticalizado, que não considera a realidade vivenciada
pelos agricultores, mas sim, apoia-se nas próprias estratégias do seu público-alvo,
visando fortalecer e diversificar suas atividades, tendo os agricultores familiares como
agentes ativos no processo de estabelecimento da políticas públicas.
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Ao realizar o perfil socioeconômico dos entrevistados, concluímos que a maior
parte dos membros das famílias são homens (54%), e a média da idade dos responsáveis
pelo estabelecimento rural é de 45 anos, o que permite inferir que a idade e o grau de
escolaridade ajudam na inserção dos agricultores no programa. Nesse sentido, mesmo
que a maior parte dos membros das famílias (55%) não possua o ensino fundamental
completo, a média de escolaridade dos responsáveis pela família é de 5 anos de estudo,
superior à média do Brasil na zona rural, que era, em 2012, de 4,3 anos de estudo, e o
índice de analfabetismo, que entre os membros das famílias entrevistadas foi de 16%,
sendo inferior ao índice médio de analfabetismo da população rural do Brasil, que era
de 21,1% no ano de 2012. No entanto, mesmo sendo ligeiramente melhores os
indicadores de educação entre os agricultores inseridos no PAA, a realidade ainda é
marcada pela precariedade da política de educação voltada para a população dos
pequenos municípios e, principalmente, do campo norte-rio-grandense.
A maior parte (58%) dos agricultores entrevistados possuía renda familiar
mensal de 2 a 3 salários-mínimos, renda superior à média do estado, que era de R$
863,02 por mês, nos domicílios rurais, em 2010. Nesse contexto, o PAA representa um
diferencial na renda familiar dos participantes, representando em média R$ 400,00 na
renda mensal das famílias que forneceram para o programa.
Observamos que entre os entrevistados, com exceção dos pescadores, a maior
parte exerce a agricultura e a pecuária ao mesmo tempo, havendo, nesse sentido, uma
complementaridade entre as duas atividades, o que reduz a vulnerabilidade
socioeconômica, uma vez que a pecuária leiteira possibilita uma renda constante, ao
contrário da agricultura, que é mais sazonal. Não obstante, notamos que a agricultura
familiar produz uma diversidade de produtos de origens vegetal e animal, e nesse
contexto, o PAA contribui para essa diversidade, na medida em que comercializa uma
gama de produtos, sendo eles in natura (frutas, legumes, carnes e leite) ou
industrializados (doces, compotas, bolos, pães, rapadura etc.).
Com relação ao acesso a equipamentos e insumos, os dados revelam o restrito
acesso dos agricultores familiares a equipamentos mais caros e modernos, e aos
insumos para o trabalho na agricultura e pecuária. Sendo assim, a inserção no PAA não
repercutiu na capacidade de consumo produtivo dos agricultores, tendo contribuído
apenas para a ampliação do consumo consumptivo.
Percebemos, durante a pesquisa de campo, a pouca presença de representantes
da CONAB e da EMATER no apoio à elaboração dos projetos, no acompanhamento
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das entregas e esclarecimento de dúvidas dos agricultores, mesmo nos municípios
maiores como Mossoró e Apodi. Nesse sentido, existe uma concentração da execução
do programa junto aos técnicos da CONAB de Natal, além de poucos técnicos nas
EMATER locais para realizar esses acompanhamentos. A falta de assistência técnica
afeta diretamente o desempenho do PAA, pois sem esse serviço os agricultores,
principalmente os menos organizados, não se preparam para o período de entressafra, ou
mesmo de estiagens, que são recorrentes no estado. Os recursos recebidos em
empréstimos e os financiamentos, muitas vezes, não são bem aplicados, por falta de
acompanhamento profissional que possa contribuir na elaboração dos projetos e realizar
o acompanhamento dos mesmos.
Observamos, ainda, que existe uma má divulgação do programa por parte das
instituições executoras junto aos agricultores familiares, sobretudo aqueles vinculados à
modalidade PAA Leite, pois a maior parte dos entrevistados dessa modalidade não se
reconhecia enquanto fornecedores do PAA, muitos nem sabiam o que era PAA Leite, só
se reportavam ao Programa do Leite (Programa estadual que antecede o PAA).
Nesse sentido, ressaltamos que a fragmentação da política social em múltiplas
ações torna-a ineficaz porque não produz um impacto de importância nas causas dos
problemas. No contexto do PAA no Rio Grande do Norte, o problema da fragmentação
ainda se faz muito presente no âmbito das modalidades, instituições executoras e na
distribuição dos recursos, apesar do envolvimento e da participação de vários
ministérios e secretarias, no âmbito federal, estadual e municipal, na formulação e
implementação desse programa.
Apesar da existência do PAA, constituindo um mercado institucional em
constante expansão, percebemos que existe uma demanda ainda grande por parte dos
agricultores familiares em comercializar seus produtos. No entanto, para os gestores do
PAA, os agricultores não devem ficar limitados a comercializar seus produtos no
mercado institucional (PAA e PNAE), pois não se deve criar um vínculo de
dependência entre os agricultores e os programas. Nesse sentido, se faz importante e
necessária uma real inserção dos agricultores noutros mercados.
Conseguir que as políticas alcancem realmente os seus beneficiários é um
desafio constante, sendo necessário facilitar o acesso aos serviços de assistência técnica
e extensão rural. Muitas vezes, o problema está na forma como os programas são
oferecidos, no “encontro burocrático” presente em todas as instituições públicas. Assim,
a burocratização dos programas desestimula e dificulta a inserção do seu público-alvo,
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como é o caso do PAA, principalmente na Modalidade Compra Direta com doação
Simultânea, operacionalizada pela CONAB.
Para amenizar essa realidade, é importante que se forneça ao público-alvo
informações sobre os programas e políticas públicas, estabelecendo uma relação de
acordo e cumplicidade, no sentido de que o próprio beneficiário é que passa a demandar
os programas e as políticas adequadas a suas necessidades e realidades.
Pautando-se na discussão sobre avaliação de políticas públicas sociais, temos
que alguns problemas são comuns na implementação das políticas públicas e programas
sociais, impedindo o bom desempenho dos mesmos. Nesse sentido, podemos citar o
acesso segmentado às políticas públicas sociais; o universalismo aparente e a
regressividade, ambos ligados à ideia redistributiva da política social; o tradicionalismo,
a inércia e a descontinuidade, que são problemas interligados e que, muitas vezes, são
gerados um a partir do outro; o surgimento aluvial de novos temas e instituições; e, por
último, a competição interinstitucional.
Para a solução desses problemas, temos algumas sugestões elencadas por Cohen
e Franco (2011), que afirmaram não ser fácil encontrar soluções em um contexto em
que aumentam tanto as necessidades sociais como as demandas organizadas. No
entanto, podemos concluir que devemos, primeiro, atender os mais necessitados. Entre o
universalismo e a seletividade, devemos escolher a segunda opção, pois, em busca da
equidade como princípio norteador das políticas públicas sociais, não devemos aplicar a
mesma solução em situações e realidades diferentes. Outro ponto necessário é o
aumento na eficiência da política e a eficiência nos gastos sociais.
A realização de diagnósticos adequados se faz importante para que se tenha uma
correta análise da situação social e territorial do município, estado ou região em que os
programas ou políticas públicas serão implantados. É preciso que se realize uma análise
objetiva e clara da situação social a ser modificada, utilizando de forma eficiente os
recursos existentes. Para tanto, se faz importante melhorar os sistemas de informação
necessários para que sejam realizados bons diagnósticos, pensando o território em sua
totalidade, levando em consideração as suas mudanças e os processos intrínsecos. É
importante realizar constantes avaliações das políticas sociais através de metodologias e
pessoal adequado, criando um sistema de informação que lhe permita realizar o controle
e a supervisão de todas as suas etapas.
Contudo, para que de fato os objetivos do PAA sejam atingidos e que isso
repercuta em melhores condições de vida para os agricultores familiares, algumas
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mudanças se fazem necessárias. O Estado terá que aperfeiçoar os mecanismos de
execução dessa política. Além disso, as organizações sociais devem acompanhar a sua
execução, através de um controle social mais rigoroso, provocando discussões e
também participando do processo de elaboração de políticas mais focadas nos
problemas locais, tendo voz dentro das instituições responsáveis pela elaboração e
execução das políticas e dos programas, e realizando o acompanhamento dos mesmos
junto às instituições governamentais que as operacionalizam.
Algumas mudanças devem ser feitas no intuito de melhorar o desempenho do
programa e consolidá-lo como uma política pública efetivada por força de lei. Sabemos
que no âmbito nacional avaliações estão sendo realizadas nesse sentido, firmando cada
vez mais a articulação entre os diversos ministérios que compõem o Grupo Gestor desse
programa, a sociedade civil organizada e os representantes municipais. Há fortes
indícios de que o PAA se consolidará como uma política pública da agricultura familiar
brasileira, vindo a contribuir para criação de outras políticas, que, articuladas, possam
subsidiar a emancipação e o fortalecimento da agricultura familiar no campo brasileiro.
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Anexo A – Fotos das atividades de campo durante a pesquisa

Figura 01 e 02: Produtos comercializados pela COOAFAP/Apodi-RN

Figura 03: Criação de caprino e ovino em Figura 04: Agricultores entrevistados em
Apodi/RN
Campo Grande/RN

Figura 05 e 06: Produção de doce de leite comercializado via PAA no município de
Janduís/RN
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Figura 07: Horta orgânica comercializada Figura 08: Despesca no município de
via PAA no município de Lucrécia/RN
João Câmara/RN

Figura 09: Criação de cabra no município Figura 10: Laticínio que recebe o leite dos
de Mossoró/RN
produtores que comercializam via PAA
Leite no município de Riachuelo/RN

Figura 11: Entrega do leite por produtor Figura 12: Criação de galinha de produtor
que comercializa via PAA Leite – São que comercializa via PAA – São Francisco
Francisco do Oeste/RN
do Oeste/RN
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Anexo B – Questionário aplicado com os agricultores que comercializaram via
PAA
QUESTIONÁRIO PARA OS AGRICULTORES FORNECEDORES DO PAA
Projeto de Mestrado
Data: ____/_____/______

Entrevistador:

_________________________________________
Local de aplicação do questionário: __________________________Nº. Questionário:
______
IDENTIFICAÇÃO
1. Nome completo:

Como é conhecido (a)

2. Comunidade/Assentamento:
3. Endereço (Localidade/Município):
I – COMPOSIÇÃO E PERFIL FAMILIAR
Quantas pessoas residem em sua casa?_______Informe sobre essas pessoas:
Nome

Parentesco

Sexo

idade

Estado
civil

Ocupação

Local trabalho

Escolaridade

Localização
Escola
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II – ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA

2.1. CARACTERÍSTICAS DA HABITAÇÃO, AMBIENTE FÍSICO E SANEAMENTO BÁSICO
4.
Número
1. De que
2. De que material 3. Qual o tipo de de
5. Quais e
material são as é feito o telhado da iluminação da
Cômodos quantos são? Nº
paredes?
casa?
casa?
que tem
_________
sua
casa?

6. Como é a
saída de esgoto
da cozinha da
casa?

( ) Papelão,
zinco, palha

( ) Palha, zinco,
material aproveitado.

( ) Nenhuma

( ) Exposto;

( ) Pau a pique

( ) Telha de barro

( ) Velas

( )
Somente 1
( )
Somente 2

( ) Madeira

( ) Laje

( ) Lamparinas/
Lampião

( )
Somente 3
ou 4

( ) Alvenaria

( ) Laje com telhado,
telha de barro ou
amianto

( ) Elétrica ou
solar

( ) com 5
ou mais

7. Como é a
saída de
esgoto dos
banheiros da
casa?

8. Como a água
chega à sua casa?

9. O que é feito
com o lixo?

( ) Exposto
( ) Fossa séptica
( ) Fossa
asséptica
( ) Córrego / rio
( ) Rede geral

( ) Carregada

( ) Exposto

( ) Poço/cisterna –
carregada

( ) Enterrado

( ) Poço com
encanamento externo
( ) Rede geral
encanada

( ) Queimado
( ) Colocado em
latas de lixo

( ) Sala _______
( ) Quarto ________
( ) Cozinha_______
( ) Banheiro______
( ) Área de Serviço
______
( ) Copa _______
( ) Varanda ______
( ) Outros _______

( ) Córrego / rio.
( ) Fossa séptica
( ) Fossa
asséptica

6. Houve alguma reforma na casa com o recurso do
PAA?
Sim ( )
Não ( )
7. Se sim, o que foi feito?
( ) Pintura
( ) Reboco
( ) Ampliação de cômodos,
quantos?____________________________
( ) Construção de fossa
( ) Construção de cisterna
( ) outros,
qual?________________________________________
____

2.2. ASPECTOS DA SAÚDE
1. Algum membro da sua família ficou doente nos últimos 12 meses? ( ) Sim

( ) Não

Se sim,
2. O recurso recebido pelo PAA ajudou:
( ) Na compra de medicamentos ( ) No pagamento de exames ( ) No pagamento do
transporte utilizado para ir em busca de atendimento médico ou efetuar exames
3. Sua comunidade possui posto de saúde? ( ) Sim ( ) Não
4. Existe hospital no município? ( ) Sim ( ) Não
5. Em caso de urgência médica, onde procuram ajuda?
( ) No hospital do próprio município ( ) Em hospital de municípios vizinhos ( ) Em Natal
( ) Outro, qual?______________________________________
2.3. TRABALHO E RENDA
1. Sobre o trabalho e renda familiar, informe:

( ) Rede geral

RENDA PROVENIENTE DO TRABALHO

INTEGRANTE

TRABALHO
PRINCIPAL

Carteira
Assinada

RENDA
OBTIDA

TRABALHO
SECUNDÁRIO

RENDA
OBTIDA

CONTRIBUI PARA
ORÇAMENTO
FAMILIAR?

RENDA
TOTAL
INDIVIDUAL

RENDA TOTAL PROVENIENTE DO TRABALHO (SUB 1)
RENDA PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES (colocar os valores)

INTEGRANTE

PENSÃO

APOSENTADORIA

BOLSAS

PAA

OUTROS

CONTRIBUI
PARA
ORÇAMENTO
FAMILIAR?

RENDA FAMILIAR TOTAL PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES (SUB 2)
RENDA MÉDIA FAMILIAR

2. Possui algum tipo de empréstimo, financiamento ou prestação a ser pago em bancos
ou similar?
( ) Sim ( ) Não

3. O recurso do PAA ajudou a sanar o empréstimo, financiamento ou prestação?
( ) Sim ( ) Não
4. Qual é a área do estabelecimento? (em hectares)

RENDA
TOTAL
INDIVIDUAL

5. Qual a condição legal da terra? (Forma de acesso)
( ) Própria/Aquisição ( ) Própria/Herança ( ) Arrendamento ( ) Posse ( ) Reforma Agrária
( ) outra
6. Qual a principal atividade agrícola?

7. Produção agrícola – Safra 2011/2012
Culturas

Área (Ha)

Área (covas)

Produção (ton.)

Produção
(sacas)

7.1. Algodão
7.2. Milho
7.3. Feijão
7.4. Banana
7.5. Mamão
7.6. Hortaliças
7.7. Jerimum
7.8. Sorgo
7.9. outro:
7.10. outro:

8. Destino da produção agrícola (Em caixas/toneladas/sacas/arrobas – especificar a
unidade de medida utilizada) – Safra 2011/2012
Culturas
8.1. Algodão
8.2. Milho
8.3. Feijão
8.4. Banana
8.5. Mamão
8.6. Hortaliças
8.7. Jerimum

Utiliz. na
propriedad.

Venda para
cooperativ.

Venda para
agroindúst.

Atravessad.

PAA

Valor
comercializ.

8.8. Sorgo
Outros. Quais?
8.9.
8.10.

9. Atividade Pecuária – Safra 2011/2012
Tipo

N° de cabeças

9.1. Bovinos de corte
9.2. Bovinos de leite
9.3. Suínos (n° total)
9.4. Frangos e galinhas
9.5. Ovos
9.6. Caprino
9.7. Ovino
Outro. Quais?
9.8.

10. Sua produção é vendida:
( ) Grupo ( ) Individual ( ) As duas opções
11. Quais as formas de comercialização?
( ) PAA ( ) Feira livre ( ) Atravessador / intermediário ( ) PNAES ( ) Outro, qual?

12. Condição do trabalho do entrevistado:
( ) Proprietário da terra

( ) Parceiro

( ) Assalariado com carteira

( ) Arrendatário

( ) Diarista

( ) Meeiro

( ) Outros

( ) Assentado sem o título da terra

13. Com quem trabalha?
( ) Só ( ) Parceiro ( ) Outros ( ) Familiares. Quantos?_____________
14. Você recebeu algum tipo de financiamento para a produção? ( ) Sim ( ) Não

Qual? __________________________________________ Valor? _____________________
Qual o ano do financiamento?_____________________________

15. O financiamento teve relação direta com a comercialização realizada pelo PAA?
( ) Sim ( ) Não
16. Meios de produção – Disponíveis na Safra 2011/2012
número
16.11. Subsolador
16.1. Trator
/escarificador

número

número
16.21. Carroça
16.22.
Distribuidor de
esterco líquido
16.23.
Distribuidor de
forragem

16.2. Colheitadeira

16.12. Distribuidor de
calcário

16.3. Arados de
tração mecânica

16.13. Trilhadeira ou
batedor

16.4. Arados de
tração animal
16.5. Grande trator

16.14. Semeadeira
/adubadeira

Outros. Quais?

16.15. Pulverizador costal

16.24.

16.16. Quebrador de
milho/forrageira
16.17. Ordenhadeira
mecânica
16.18. Ensilhadeira de
forragem
16.19. Colhedeira de
forragem

16.6. Matraca
16.7. Grade de
tração animal
16.8. Aparelho de
irrigação
16.9. Plantadeira
para plantio direto
16.10. Pulverizador
- trator

16.25.

16.20. Carreta agrícola

17. Utilização de insumos – Safra 2011/2012
Tipo
17.1.
Fertilizantes de
base
17.2.
Fertilizantes de
cobertura
17.3. Calcário
17.4. Ração
fornecida
17.5.
Agrotóxicos
aplicados
17.6. Defensivos
animais

Quantidade

Unidade de medida
(Toneladas/quilos/litros/etc.)

Atividade (qual
lavoura ou criação
em que foi
utilizado)

Outros. Quais?
17.7.

17.8.

18. Você recebe algum tipo de assistência técnica para a sua produção? (
Não
Qual?

) Sim

(

19. Quais são as principais necessidades técnicas, econômicas e sociais do produtor
(relacione).

2.4. ASPECTOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1. Você participa da Associação Comunitária?
( ) Sim. Qual?

( ) Não

2. Como participa?

3. Na sua concepção, qual a importância da Associação para uma comunidade?

4. Você é filiado ao Sindicato Rural?
( ) Sim ( ) Não
5. Se é filiado, você participa de atividades ligadas a ele? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais?

6. Você costuma ir à Secretaria de Assistência Social de seu município? ( ) Sim ( )
Não

7. Por quê?

8. No seu município há Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar
9. Se sim, você participa? De que maneira?

)

10. O seu município faz parte do Conselho de Desenvolvimento Territorial Rural?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

2.5. SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

1. Como se dá o acesso às políticas públicas?
( ) Via Sindicato Rural ( ) Via EMATER ( ) Via Secretaria Municipal de Agricultura
( ) Via Associação Comunitária
( ) Outro, qual? ___________________________________________________
2. Como você ficou sabendo do PAA?
( ) Via Sindicato Rural ( ) Via EMATER ( ) Via Secretaria Municipal de Agricultura
( ) Via Associação Comunitária ( ) CONAB ( ) Outro, qual?
__________________________________
3. Foi fácil a sua inserção no Programa? ( ) Sim ( ) Não
Por quê?

4. A comercialização foi realizada através de que instituição?
( ) Via EMATER ( ) Via Secretaria Municipal de Agricultura ( ) CONAB

5. Foi feita de forma?
( ) coletiva ( ) individual ( ) as duas opções
6. Através de qual (is) modalidade(s)? (pode marcar mais de 1 opção)
( ) PAA Leite ( ) Compra Direta (CONAB) ( ) Formação de Estoque (CONAB)
Compra Direta com Doação
Simultânea (CONAB) ( ) Compra Direta com Doação Simultânea (EMATER)
7. O que foi feito com o dinheiro recebido com a comercialização pelo PAA?

8. Quais os anos que comercializou pelo PAA?

9. Além do PAA existe outra(s) formas de comercialização? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual?
10. Você compra produtos de outros agricultores para vender?
( ) Sim ( ) Não

11. Como você avalia o PAA?
( ) Excelente ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo

(

)

Por quê?

12. Na sua opinião, o que deveria ser melhorado nesse Programa para que o mesmo
tivesse um melhor desempenho?

13. Qual a importância que a comercialização pelo PAA teve na sua vida cotidiana?
Modificou a sua relação com seus familiares, amigos e companheiros de trabalho?

