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RESUMO 

 

 

A pesquisa tem como cerne as políticas públicas de desenvolvimento rural da primeira década 

do século 21 no âmbito de uma abordagem territorial, a partir da investigação teórica e 

empírica de dois programas direcionados à agricultura camponesa: o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). O 

objetivo do presente trabalho é compreender os efeitos da implementação do PAA e do PNPB 

para a agricultura camponesa no estado de Goiás, sobretudo nas microrregiões de Catalão e 

Sudoeste de Goiás, para verificar a lógica inerente à execução dos programas para além de 

suas diretrizes formais, ou seja, como as decisões políticas de gestão do território em nível 

federal interferem em nível local e regional. Para isso, os procedimentos metodológicos 

consistiram em revisão bibliográfica acerca da temática; levantamento de dados de fonte 

secundária junto a algumas instituições e órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab); Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), 

dentre outros; e coleta de dados de fonte primária por meio da realização de pesquisas de 

campo nas microrregiões selecionadas. A priori cabe destacar a importância desses programas 

para a inserção produtiva dos camponeses, compondo uma agenda política, considerando o 

caráter historicamente excludente das políticas elaboradas para a agricultura e que 

privilegiavam somente os grandes produtores rurais. Entretanto, cabe averiguar a efetividade 

da perspectiva territorial para legitimar a autonomia camponesa por meio da contraposição do 

viés institucional e da sua implementação. Assim, o PAA tem proporcionado efeitos 

territoriais diferentes do PNPB, porque enquanto o primeiro se caracteriza como uma política 

econômica e social, e embora não tenha pautado o debate da soberania alimentar, tem 

avançado na diminuição da insegurança alimentar e nutricional e na formação de mercados 

institucionais para a comercialização dos alimentos da produção camponesa; o segundo tem 

se configurado como uma forma de subordinação da agricultura camponesa ao capital 

agroindustrial, haja vista que todo o processo produtivo é controlado pelas grandes indústrias 

de biodiesel, que são as grandes beneficiadas pela estratégia social do programa por meio do 

Selo Combustível Social, além de se configurar como um incentivo à monocultura da soja, 

principal matéria-prima utilizada no programa. Dessa forma, as implicações do PAA se 

aproximam de uma proposta de desenvolvimento rural de caráter territorial, enquanto o 

PNPB, em essência, descaracteriza o modo de vida camponês. Os desdobramentos da 

operacionalização desses programas têm evidenciado duas problemáticas elementares na atual 

dinâmica da agricultura brasileira: a produção de alimentos versus a produção de energia, 

como resultado da intencionalidade inerente ao processo de elaboração de tais políticas 

públicas. A partir desses elementos cabe analisar as condições (i)materiais de existência da 

agricultura camponesa e a sua permanência no espaço rural.  

Palavras-chave: Território. Políticas públicas. Desenvolvimento rural. Agricultura 

camponesa. Soberania alimentar.  

 



ABSTRACT 

 

The focus of this research are the public policies of rural development of the first decade of 

the 21th century in the scope of a territorial approach through a theoretical and empirical 

investigation of two programs directed to the peasant agriculture: the Food Acquisition 

Program (known as Programa de Aquisição de Alimentos – PAA) and National Program of 

Production and Biodiesel Use (known as Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

- PNPB). The goal is to understand the effects of the PAA and PNPB for the peasant 

agriculture, mostly  in the micro regions of Catalão and Sudoeste de Goiás to verify the logic 

related to the implementation of the programs beyond their formal guidelines, i.e., how 

political decisions of territory management in the federal level influence local and regional 

levels. Thus, the methodological procedures consisted in bibliographical review about the 

theme; data collecting of secondary source among some institutions and agencies as the 

Brazilian Institute of Geography ans Statistics (IBGE), Ministry of the Agrarian Development 

(MDA); Supply National Company (Conab), National Agency of Oil, Natural Gas and 

Biofuels (ANP), among other ones; and data collecting of primary source through field 

research on the selected microrregions. A priori we detach the importance of these programs 

for the productive insertion of the peasants, composing a political agenda, considering the 

historically exclusionary type of elaborated policies for the agriculture and that privileged 

only the great rural producers. However, we must investigate the effectivity of the territorial 

approach to legitimize the peasant autonomy through the contraposition of the institutional 

bias and its implementation. PAA has given different territorial effects than the ones of 

PNPB. The first characterizes as an economic and social policy, and although has not 

discussed in the debate about food sovereignity, has advanced to decrease food and nutritional 

insecurity and in the formation of institutional markets for the commercialization of food from 

the peasant production. The second has been a way of subordination of the peasant agriculture 

to the agricultural and industrial capital, once the whole productive process is managed by the 

great industries of  biodiesel, which are the majors benefited by the social strategy of the 

program through the Social Fuel Seal (Selo Combustível Social), beyond setting itself as 

incentive to soy monoculture, main raw material used in the program. The consequences of 

the operationalization of these programs has shown two elementary questions of the current 

dynamics of Brazilian agriculture: the production of food versus the production of energy, as 

result of the intentions of the elaboration process of such public policies. From these 

elements, we analyze the (i)materials conditions of existence of peasant agriculture and its 

remaining in the rural space. 

Keywords: Territory. Public policies. Rural development. Peasant agriculture. Food 

sovereignity. 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación estudia las políticas públicas de desarrollo rural creadas en la 

primera década del siglo 21 con un enfoque territorial, a partir de la investigación teórica y 

empírica de los programas destinados a la agricultura campesina: el Programa de Adquisición 

de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB). El 

objetivo de este estudio es comprender los efectos de la aplicación del PAA y PNPB para la 

agricultura campesina en el estado de Goiás, especialmente en las micro-regiones de Catalão 

y del Sudoeste de Goiás para comprobar la lógica inherente a la ejecución de los programas 

más allá de sus directrices formales, es decir, cómo las decisiones de política de gestión del 

territorio a nivel federal interfieren en el nivel local y regional. Para eso, los procedimientos 

metodológicos consistieron en una revisión de la literatura sobre el tema, recopilación de 

datos secundarios en algunas instituciones y organismos como el Instituto Brasileiro de 

Geografía y Estadística (IBGE), Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), Compañía 

Nacional de Abastecimiento (Conab), Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y 

Biocombustibles (ANP), entre otros; y recolección de datos primarios mediante la realización 

de una investigación de campo en las micro-regiones seleccionadas. A priori pone de relieve 

la importancia de estos programas para la integración productiva de los agricultores, con la 

creación de una agenda política, si se tiene en cuenta el carácter históricamente excluyente de 

las políticas elaboradas para la agricultura y que han favorecido sólo a los grandes 

agricultores. Mientras tanto se averigua la efectividad de la perspectiva territorial para 

legitimar la autonomía campesina a través del contraste de la vía institucional y su aplicación. 

Por lo tanto, el PAA ha proporcionado efectos territoriales diferentes del PNPB porque 

mientras el primero se caracteriza como una política económica y social, y aunque no se ha 

pronunciado sobre la discusión de la soberanía alimentaria, ha avanzado en la reducción de la 

inseguridad alimentaria, la nutrición y la formación de los mercados institucionales para la 

comercialización de alimentos de la producción campesina; la segunda se ha establecido 

como una forma de subordinación de la agricultura campesina al capital agroindustrial, dado 

que todo el proceso de producción es controlado por las grandes industrias de biodiesel, que 

son los grandes beneficiarios de la estrategia social del programa por intermedio del Sello 

Combustible Social, además también es un incentivo para el monocultivo de soja, la principal 

materia prima utilizada en el programa. Por consiguiente, las implicaciones del PAA se 

acercan a una propuesta de desarrollo rural de carácter territorial, mientras el PNPB impone 

un cambio al modo de vida campesino. Las consecuencias de la aplicación de estos programas 

han demostrado dos problemas básicos de la dinámica actual de la agricultura brasileña: la 

producción de alimentos frente a la producción de energía como resultado de la 

intencionalidad inherente al proceso de formulación de políticas públicas. A partir de estos 

elementos es necesario evaluar las condiciones materiales e inmateriales de existencia de la 

agricultura campesina y su permanencia en las zonas rurales. 

Palabras-clave: Territorio. Políticas públicas. Desarrollo rural. Agricultura campesina. 

Soberanía alimentaria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa tem como tema central a análise das políticas públicas de 

desenvolvimento rural, sobretudo a partir da primeira década do século 21, uma vez que a 

partir desse momento há a incorporação de uma abordagem territorial, em contraposição ao 

viés setorial e produtivista que historicamente orientou a formulação de políticas públicas 

para o espaço rural no país, sendo direcionadas aos grandes produtores rurais e subsidiadas 

pela ação do Estado.  

Nessa perspectiva serão investigados dois programas elaborados nessa conjuntura: 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB). Cabe destacar que o PAA foi criado em 2003 e consiste oficialmente na 

criação de mercados institucionais para a comercialização dos produtos de origem familiar, 

buscando o fortalecimento da agricultura camponesa e ao mesmo tempo a distribuição desses 

alimentos aos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional. Por outro lado, o 

PNPB foi criado em 2004 no contexto de incentivo a utilização de fontes de energia 

renováveis, produzindo-se o biodiesel a partir de matéria-prima vegetal e animal, tendo como 

objetivo a inclusão social das famílias camponesas como fornecedoras de matérias-primas 

para as indústrias de agrocombustíveis.  

Diante desse cenário, o objetivo geral da pesquisa é compreender a 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) nos municípios de Ipameri e Jataí-GO e os seus 

desdobramentos para a agricultura camponesa.  

Buscando apreender as especificidades que envolvem essa temática, os objetivos 

específicos desse estudo se constituíram em: 1) Discutir a relação entre território, políticas 

públicas e desenvolvimento rural a partir de uma leitura geográfica; 2) Investigar a 

implementação do PAA e os seus efeitos para a segurança/soberania alimentar e para a 

(re)produção socioeconômica da agricultura camponesa; 3) Analisar as implicações do PNPB 

no processo de subsunção da renda da terra por meio da produção de commodities e formas 

alternativas de energia; 4) Compreender o papel do Estado como protagonista da elaboração 

desses programas e discutir a construção do modelo de desenvolvimento rural brasileiro por 

meio de uma abordagem territorial. 

Para apreender os aspectos concernentes a essas políticas de forma mais 

abrangente, tais programas foram analisados no contexto do estado de Goiás e das 
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microrregiões de Catalão e Sudoeste de Goiás, tendo como recorte empírico da pesquisa os 

municípios de Ipameri e Jataí (figura 1).  

 

Figura 1 – Mapa de localização dos municípios de Ipameri e Jataí-GO 

 

A adoção desse recorte espacial se justifica primeiramente pela tradição 

agropecuária desses municípios, consolidada a partir do processo de modernização agrícola. A 

constituição do município de Ipameri ocorreu em “áreas de fazendas tradicionais, onde se 

criavam gados bovinos destinados à subsistência e à comercialização, geralmente realizada com 

mercadores mineiros e paulistas.” (MELO, 2008, p. 67).  Além disso, Melo (2008) destaca a 

importância dessa cidade no momento de implantação da Estrada de Ferro de Goiás no início do 

século XX, sendo que a expansão ferroviária foi responsável pela dinamização econômica, social 

e cultural do sudeste goiano e do estado de Goiás.  

Já o município de Jataí, se constituiu na última fase da expansão do gado que, 

vindo da Zona Leste do Brasil, através do rio São Francisco, tomou conta de Minas Gerais e 

veio até Goiás e Mato Grosso. Assim, o primeiro núcleo de povoação é formado por duas 

famílias de migrantes de origem mineira e paulista, que iniciaram nessa região a criação de 
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gado (IBGE). É importante destacar que a história de Jataí tem dois momentos importantes 

quanto as suas principais atividades econômicas. De acordo com Ribeiro (2003, p.30), o 

primeiro perdurou até a década de 1970, “com o predomínio dos grandes latifúndios de 

criação de gado; já o segundo momento iniciou-se na referida década, vindo a concretizar-se 

no decênio seguinte com o aproveitamento das terras para a formação das grandes lavouras de 

grãos, principalmente de soja.”.  

Cabe ainda apontar a implementação do PAA e do PNPB, sendo que os dois 

programas estão em funcionamento desde 2006 na MRG Sudoeste de Goiás, e na MRG 

Catalão o PAA foi implementado em 2006 e o PNPB a partir de 2010
1
. Além disso, há uma 

indústria de biodiesel instalada na MRG Catalão, em Ipameri, que ao mesmo tempo é a mais 

atuante na MRG Sudoeste de Goiás. Nessas condições, considerando o maior envolvimento 

de Ipameri e de Jataí nas duas políticas, a investigação empírica teve como foco esses dois 

municípios. 

Assim, para o desenvolvimento da pesquisa foram adotados os seguintes 

procedimentos metodológicos:  

Realização de uma revisão bibliográfica para a compreensão de alguns temas que 

permeiam a pesquisa, dentre eles: políticas públicas; território; desenvolvimento territorial e 

rural; questão agrária; conflitos territoriais, relações de poder. 

Simultaneamente à revisão bibliográfica foi feito o levantamento de dados de 

fonte secundária junto a algumas instituições e órgãos: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (Censos Agropecuários, Censos Demográficos, Produção Agrícola Municipal, 

Pesquisa Pecuária Municipal); Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

(SDT/MDA), Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicadas (IPEA), dentre outros.  

E, por último, a coleta de dados e informações de fonte primária por meio da 

realização de pesquisa de campo, uma vez que conforme enfatiza Marafon (2009), o trabalho 

de campo é um importante instrumento de trabalho para o investigador em Geografia Agrária. 

                                                 
1
 Na MRG Catalão os municípios que já participaram do PAA são: Catalão, Campo Alegre de Goiás, Goiandira, 

Ipameri; e do PNPB: Campo Alegre, Catalão, Ipameri, Goiandira, Três Ranchos. Já na MRG Sudoeste de Goiás, 

participaram do PAA: Caiapônia, Castelândia, Doverlândia, Jataí, Mineiros, Palestina de Goiás, Perolândia, Rio 

Verde, Santa Helena de Goiás; e do PNPB: Rio Verde, Jataí, Chapadão do Céu, Santa Helena de Goiás, 

Caiapônia, Montividiu, Maurilândia, Perolândia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis.  
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E cabe ressaltar que essa técnica permite a articulação entre a teoria e a prática. (MARAFON, 

2009; GOBBI, PESSÔA, 2009).  

Dessa forma, foram aplicados roteiros de entrevistas semiestruturadas junto aos 

camponeses (apêndice A), os representantes de suas respectivas associações/cooperativas 

(apêndice B), os representantes do poder público local – secretarias de agricultura (apêndice 

C), os representantes de agroindústrias processadoras de biodiesel (apêndice D) e as 

instituições governamentais (apêndice E), conforme as exigências do Comitê de Ética em 

Pesquisa
2
 da Universidade Federal de Goiás, que aprovou a realização dessa pesquisa (anexo 

A).  

Em Ipameri foram entrevistados vinte (20) assentados do assentamento Olga 

Benário; dois representantes de duas associações; e o secretário de Agricultura do município. 

Em Jataí foram entrevistados onze (11) assentados; dois representantes de duas cooperativas; 

o secretário do Agronegócio; a coordenadora do PAA municipal e o representante de uma 

indústria de biodiesel. Mas, também foram feitas entrevistas no município de Mineiros com 

quatro assentadas e uma funcionária da EMATER. E, em Goiânia, foi feita uma entrevista 

com o encarregado do Setor de Operações Comerciais (SECOM) da Conab, na 

Superintendência Regional de Goiás. 

Concomitante a todo esse processo foram feitos registros de observação dos 

aspectos do trabalho de campo – sejam as paisagens, as atividades, os diálogos, ou seja, todas 

as impressões – por meio de fotografias e, sobretudo, anotações em um diário ou caderneta de 

campo.  

Portanto, o debate que se propõe tem como cerne a seguinte contraposição: o viés 

institucional versus o viés da implementação dos programas, para analisar a efetividade dessas 

políticas públicas, sendo que a pesquisa foi estruturada em quatro capítulos, além dessa 

introdução, das considerações finais e das referências. 

No primeiro capítulo apresenta-se uma análise no que tange a correlação entre 

território, políticas públicas e desenvolvimento rural por meio de uma leitura geográfica, pois 

esses aspectos fundamentam a abordagem territorial das políticas públicas de 

desenvolvimento rural. No segundo capítulo, realizou-se uma análise sobre a trajetória do 

PAA, discutindo as particularidades de sua implementação para a agricultura camponesa nas 

microrregiões investigadas. No terceiro capítulo, buscou-se analisar os aspectos institucionais 

do PNPB e do Selo Combustível Social e suas implicações do ponto de vista prático para os 

                                                 
2
 Todas as entrevistas foram realizadas após a autorização dos sujeitos da pesquisa por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) exigido pelo CEP/UFG (Apêndice F).  
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camponeses inseridos no programa, considerando o recorte espacial da pesquisa. Por fim, no 

quarto capítulo o objetivo consistiu em compreender a atuação do Estado e o seu 

protagonismo na elaboração de políticas públicas para a agricultura, bem como avaliar o 

modelo de desenvolvimento rural brasileiro, pautando-se os avanços, as dificuldades e as 

perspectivas.  

Nesse sentido, propõe-se estabelecer uma análise das políticas públicas de 

desenvolvimento rural que possa suscitar o interesse em discutir as condições (i) materiais de 

existência da agricultura camponesa e as múltiplas faces que compõem o espaço rural.  

Assim, o próximo capítulo consistirá em correlacionar elementos, tendo como referência a 

definição conceitual de política pública, as limitações da abordagem territorial que atribui ao 

território tão somente um sentido normativo e as possibilidades de se pensar o 

desenvolvimento rural por meio de um enfoque geográfico, buscando desvendar suas 

especificidades sob a perspectiva do conflito e das diferentes intencionalidades concernentes a 

esse processo de elaboração de uma política pública, além de compreender até que ponto tais 

programas têm contribuído para, de fato, proporcionar condições de reprodução social e 

econômica no campo. 
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2 TERRITÓRIO, POLÍTICAS PÚBLICAS E A PERSPECTIVA DO CONFLITO NA 

GEOGRAFIA 

  

A pesquisa em Geografia Agrária que se propõe a analisar o desenvolvimento 

rural requer a ênfase em alguns conceitos importantes para subsidiar as discussões teóricas 

concernentes ao tema no âmbito de uma análise geográfica. É nesse sentido que no primeiro 

capítulo busca-se explicitar aspectos referentes aos conceitos de território e políticas públicas 

que imbricados suscitarão o debate acerca das políticas públicas de desenvolvimento rural, 

tendo em vista uma recente transição do enfoque setorial para uma abordagem territorial, 

buscando-se contemplar as múltiplas dimensões envolvidas no espaço rural. 

2.1 TERRITÓRIO E GEOGRAFIA: INTERPRETAÇÕES CONCEITUAIS 

 

Como ciência social a Geografia tem como objeto de estudo a sociedade que, no 

entanto, é objetivada via cinco conceitos-chave que guardam entre si forte grau de parentesco, 

pois todos se referem à ação humana modelando a superfície terrestre: paisagem, região, 

espaço, lugar e território. (CORRÊA, 2000, p. 16). Sem desconsiderar a relevância dos demais 

conceitos citados para a ciência geográfica, salienta-se que o objetivo da presente pesquisa 

consiste em elencar elementos importantes para compreender aspectos teóricos referentes ao 

conceito de território.   

Apreender o significado desse conceito é importante porque o território é 

entendido como uma apropriação do espaço, ultrapassando a noção de delimitação territorial 

na constituição do Estado, e que perpassa a intencionalidade de determinados sujeitos sociais. 

O conceito de território é polissêmico e abarca diferentes acepções. Do ponto de 

vista da sua etimologia, essa palavra deriva do latim territorium, relacionando-se ao vocábulo 

terra, que significa “porção de terreno que pertence a alguém”. (HOUAISS; VILLAR, 2009, 

p.1834). Conforme consta na definição do dicionário Aurélio, consiste em uma “extensão 

considerável de terra”; “a área de um país, ou estado, ou província, ou cidade, etc.”, ou ainda 

a “base geográfica do Estado, sobre a qual ele exerce a sua soberania, e que abrange o solo, 

rios, lagos, mares interiores, águas adjacentes, golfos, baías e portos.”. (FERREIRA, 1999, p. 

1951).  

Os atributos que definem o conceito território do ponto de vista jurídico e 

administrativo também constam no dicionário Houaiss da língua portuguesa como “grande 

área ou extensão de terra delimitada, parte da terra ou de uma terra sob jurisdição”; além de 
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incluir uma definição ecológica, como a “área que um animal ou grupo de animais ocupa”. 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p.1835). 

Por outro lado, é importante evidenciar que o conceito é também utilizado por 

outras ciências. Assim, Haesbaert (2006) explicita tanto o significado adotado pelo geógrafo, 

que enfatiza a materialidade do território e as suas múltiplas dimensões, quanto os diferentes 

significados que o conceito assume nos demais contextos. Em resumo,  

 

a Ciência Política enfatiza sua construção a partir de relações de poder (na 

maioria das vezes, ligada à concepção de Estado); a Economia, que prefere a 

noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como um fator 

locacional ou como uma das bases da produção (enquanto “força 

produtiva”); a Antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente 

no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no tratamento do 

“neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir de sua 

intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, 

finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade ou da 

identidade pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo. (HAESBAERT, 

2006, p. 37).  

 

Todavia, vale retomar a contribuição de Santos (1988, p.11) ao afirmar que “a 

aplicação de conceitos filosóficos exteriores ao fato que se quer pensar não pode ajudar-nos.”. 

Logo, conforme enfatiza o autor, o contexto corresponde a um aspecto central, e somente ele 

poderá fornecer os elementos de explicação que se buscam. Esse entendimento é basilar para 

situar o conceito de território na ciência geográfica, compreendendo-o dentro do seu próprio 

domínio, ou seja: “a geografia deve ser pensada de dentro, isto é, a partir do espaço.”. 

(SANTOS, 1988, p.11).  

É possível observar por meio desses aspectos a multiplicidade de significados que 

envolvem o conceito de território. E, assim, ponderar como tal conceito é entendido no âmbito 

da Geografia, aproximando-se ou não da sua etimologia, para discutir posteriormente a 

relevância de sua compreensão sob o prisma geográfico.   

2.1.1 As escolas de Geografia e o conceito de território 

 

Durante o processo de constituição e consolidação da Geografia, o território 

assumiu diferentes funções para essa ciência nas escolas geográficas. Dessa forma, “a 

geografia tradicional em suas diversas versões privilegiou os conceitos de paisagem e região 

em torno deles estabelecendo-se a discussão sobre o objeto da geografia e sua identidade no 

âmbito das demais ciências.”. (CORRÊA, 2000, p. 17).   
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A geografia clássica conferiu maior ênfase para o objeto, ou seja, a relação 

homem-meio, a região e a paisagem, sendo que o método priorizava a observação, descrição e 

explicação dos fenômenos. Assim, essa abordagem se justifica ao se considerar as bases da 

Geografia Tradicional, com as colocações de Alexandre von Humboldt e Karl Ritter, como 

também por ter o positivismo como base do pensamento geográfico. (MORAES, 1999).    

Por outro lado, pode-se destacar que há uma referência ao território na Geografia 

Tradicional a partir de Ratzel, visto que na Antropogeografia considera-se a existência de 

uma relação intrínseca tanto entre o povo e o território, como entre o Estado e o território, o 

que representa “uma consequência natural da ligação evidente que une a criatura humana à 

Terra.” (RATZEL, 1990, p. 74), reconhecendo o território como base para a sociedade e o 

Estado.   

No que concerne à Geografia teorético-quantitativa ou Nova Geografia, que 

representa um rompimento com o método positivista da geografia tradicional, Corrêa (2000) 

destaca que nessa corrente lugar e território não aparecem como conceitos significativos, uma 

vez que o espaço passa a ser considerado o conceito-chave da disciplina. É nesse sentido que 

no contexto de passagem da geografia clássica para uma geografia dita moderna, Gomes 

(2003) aponta que a análise espacial torna-se um objeto fundamental, por meio de uma visão 

sistêmica, com a utilização de modelos e a submissão à matemática.  

A ênfase dada ao espaço continua presente durante o Movimento de Renovação 

da Geografia, no Brasil, a exemplo da Geografia Crítica, a partir da década de 1970, sendo o 

que “o espaço é concebido como lócus da reprodução das relações sociais de produção, isto é, 

reprodução da sociedade.”. (CORRÊA, 2000, p. 26).  

Em que pese o enfoque dado ao espaço nesse momento, Moraes (1999) pondera 

sobre a adoção de um conteúdo político explícito na geografia crítica, sendo desenvolvidos 

estudos temáticos. Vários autores realizaram uma discussão crítica a respeito do território e 

priorizaram a “expansão espacial das relações capitalistas de produção, as formas espaciais e 

os fluxos gerados, a organização do espaço implementada por este modo de produção, enfim, 

a lógica do capital na apropriação e ordenação dos lugares.”. Dessa forma, buscando entender 

a forma de organização do espaço terrestre no modo de produção capitalista, retomou-se a 

discussão da relação entre a sociedade e o solo, o Estado e território e os recursos e a 

atividade econômica. (MORAES, 1999, p.121-2). 

Mediante esses aspectos, serão abordados no próximo item alguns autores que se 

destacaram ao tratar da discussão referente a essa temática.  
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2.1.2 O território no âmbito da Geografia: definições e abordagens  

 

A investigação acerca do conceito território na perspectiva da Geografia será 

pautada, inicialmente, a partir das contribuições de Friedrich Ratzel e, notadamente, da sua 

obra Antropogeografia (1891). Moraes (1990), por meio da organização de uma coletânea de 

textos traduzidos da obra ratzeliana, apresenta os elementos fundamentais das concepções de 

Ratzel, considerado como o precursor de uma Geografia Humana. 

Dessa forma, observa-se a emergência do conceito de território em seu princípio 

teórico, uma vez que o autor ressaltou a influência da natureza e a importância do território 

para a formação das sociedades. Por conseguinte, foi no domínio das “formulações da 

Antropogeografia que se constituiu uma ‘teoria’ do território, uma concepção da relação 

homem-meio, do escopo da Geografia Política, bem como os desdobramentos do que, 

posteriormente, passou a se designar por Geografia Humana.”. (SILVA, 2010, p.118).  

Por meio dessa análise, cabe examinar a sua proposição inovadora ao tratar da 

formação do Estado, adotando como ponto de partida o território, ou seja, apresentar o 

território como condição essencial tanto para a existência de um povo quanto do Estado.  

Assim,  

 

é fácil convencer-se de que do mesmo modo como não se pode considerar 

mesmo o Estado mais simples sem o seu território, assim também a 

sociedade mais simples só pode ser concebida junto com o território que lhe 

pertence. O fato de estes dois organismos estarem ligados ao seu solo é a 

consequência natural da ligação evidente que une a criatura humana à Terra. 

(RATZEL, 1990, p. 73). 

 

Com efeito, Ratzel (1990) não concebe o território a partir das relações de poder – 

tal como é preconizado por outros autores e que será discutido posteriormente – e sim como 

uma relação peculiar entre o povo e o solo, admitindo como elementos basilares a moradia e a 

alimentação. Essa ligação é amplamente destacada, mesmo que os povos sejam nômades e 

apresentem vínculos mais tênues, pois não se admite a existência de um povo sem território. 

Portanto, a abordagem ratzeliana salienta a relevância do território para a 

formação da sociedade e a instituição do Estado, que após essa fase torna-se responsável pela 

proteção do território. Caracteriza-se, nesse momento, o território como um elemento real e 

universal que compõe a base do desenvolvimento social e político, sendo importante enfatizar 

que “as influências recíprocas que se exercem entre povo e território e entre este e o Estado 

são ininterruptas e governadas por uma lei de necessidade.”. (RATZEL, 1990, p. 91).  
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Além disso, o autor atribui um enfoque significativo ao princípio da unidade 

terrestre, reforçando que a Geografia é uma ciência que deve “estudar a Terra ligada como 

está ao homem e, portanto, não pode separar esse estudo do da vida humana [sic], tampouco 

do [estudo] da vida vegetal e animal.”. Para isso, a observação dos fenômenos deveria abarcar 

toda a Terra, o que para o autor era denominada de concepção hologeica. (RATZEL, 1990, 

p.32, grifos do autor). Consequentemente, Ratzel propõe que os povos devem ser estudados 

considerando a sua relação com a Terra e principalmente com a sua evolução, pois “toda a 

história da humanidade é uma contínua evolução sobre a Terra e com a Terra; não se trata de 

uma simples coexistência, mas humanidade e Terra vivem, sofrem, progridem e envelhecem 

juntas.”. (RATZEL, 1990, p. 100).  

É importante frisar as influências do método positivista de Comte e do 

evolucionismo de Darwin sobre o pensamento ratzeliano. (MORAES, 1990). Embora analisar 

o contexto seja um aspecto basilar para compreender um autor e sua obra, dentre as leituras e 

interpretações realizadas da Antropogeografia, muitos autores associam as suas proposições a 

uma prestação de serviço ao Estado alemão, como aparece em Saquet (2007), Moraes (1990; 

1999). O primeiro destaca que a abordagem acompanhava o Estado alemão da época, e não 

superou a visão naturalista de território, oriunda de ciências como a biologia. O segundo 

afirma que a teorização de Ratzel atuou na legitimação do projeto expansionista, tanto por 

meio de uma naturalização da guerra e competitividade entre as nações quanto pela apologia 

ao Estado. Entretanto, tais afirmativas podem reduzir as contribuições encontradas na obra 

ratzeliana. Portanto, concorda-se com o contraponto apresentado por Silva (2010) ao salientar 

que 

 
As críticas que se tem feito a Ratzel, não só quando da publicação de sua 

Antrophogeografie no século XIX, mas também durante todo o século XX, 

consistem num ataque frontal ao que se denominou de “ideologia 

nacionalista” a serviço do “expansionismo alemão” e de determinismo ao 

conceber a relação homem-meio. Uma simplificação grosseira tendo em 

vista a complexidade de que se reveste o pensamento social, à época, e do 

qual Ratzel não era indiferente imune [sic]. (SILVA, 2010, p.118).  

 

Partindo dessa compreensão sobre território apresentada por Ratzel, deve-se 

reiterar as outras concepções difundidas nos estudos geográficos, tal como as considerações 

de Raffestin (1993), ao tratar do território formado a partir do espaço, ou seja, o espaço é 

compreendido como anterior ao território.  

Posteriormente, Corrêa (1996, p. 251) ratifica essa interpretação quanto ao 

entendimento do conceito, afirmando que o território não é sinônimo de espaço, embora seja 



30 
 

recorrente essa confusão, sendo assim é “um conceito subordinado a um outro mais 

abrangente, o espaço, isto é, à organização espacial.”.  

Tal premissa é norteadora de outra caracterização do território que, diferentemente 

de Ratzel, enfatiza a atuação das relações de poder no âmbito da configuração territorial. 

Assim, “o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do 

espaço. Ora, a produção por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo 

de poder.”. (RAFFESTIN, 1993, p. 144).   

Embasado teoricamente em Foucault, Raffestin (1993) contribui sobremaneira ao 

tratar das relações de poder e suas implicações na compreensão do conceito de território. 

Como bem afirma o autor, primeiramente é importante considerar que o poder visa obter tanto 

o controle quanto a dominação sobre os homens e sobre as coisas, sendo parte fundante de 

toda relação. Consequentemente, Raffestin (1993, p.56) enfatiza que a relação de poder é 

intencional e não subjetiva, portanto, “é admissível falar de resistência onde existe poder: 

resistência da matéria ou resistência do corpo social à transformação.”.   

Sendo assim, originalmente, Foucault pondera que o poder não pode ser 

considerado um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os 

outros, tampouco de um grupo ou uma classe sobre os outros, visto que o poder “deve ser 

analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. [...] O 

poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas 

estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação [...].”. (FOUCAULT, 

2008, p.284).  

É esse entendimento sobre as nuances do poder que irá direcionar a análise no 

tocante às políticas públicas de desenvolvimento rural, pautando-se, sobretudo, a 

intencionalidade e o conflito, que constituem o alicerce da capacidade organizativa das classes 

sociais. Assim, vale salientar que o território é a “cena do poder e o lugar de todas as relações, 

mas sem a população, ele se resume a apenas uma potencialidade, um dado estático a 

organizar e a integrar numa estratégia.”. (RAFFESTIN, 1993, p. 58) 

Em síntese, pode-se apreender da concepção desse autor que o território é produto 

da ação dos sujeitos sociais – partindo da realidade disponível representada pelo espaço – 

fundamentalmente por meio das relações de poder inerentes a esse processo, devido a 

existência de diferentes sujeitos sociais e dotados de intenções particulares, e embora possuam 

distintas formas de atuação nesse campo de poder apresentam uma capacidade de intervenção 

e pressão social, tendo em vista que conforme salienta Raffestin (1993, p.152), “ [...] do 



31 
 

Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações pequenas ou grandes, encontram-se 

atores sintagmáticos que ‘produzem’ o território.”. 

No que tange à produção geográfica brasileira, fundamentada teoricamente nos 

autores supracitados, destaca-se a contribuição de Souza (2000), que retoma alguns elementos 

apresentados por Raffestin (1993), a partir da ênfase dada às relações de poder que estão 

presentes na constituição de um dado território. 

Nessas condições, o autor afirma que o território é fundamentalmente um espaço 

definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Com base nesse pressuposto, Souza 

(2000, p.79, grifos do autor) salienta alguns aspectos basilares que perpassam a definição do 

conceito, primeiramente ao considerar os sujeitos que estão envolvidos na constituição do 

território, caracterizando o território como um instrumento de exercício de poder, por meio de 

indagações sobre “quem domina ou influencia e como domina ou influencia esse espaço?”. 

Um dos principais aspectos evidenciados pelo autor supracitado consiste em 

avaliar a natureza de um território a partir de uma abordagem conceitual mais ampla que 

ultrapasse a sua associação à figura do Estado, circunscrita a uma noção de território nacional. 

De acordo com Souza (2000), há uma possibilidade de construção e de reconstrução dos 

territórios, ou seja, a existência de um caráter permanente, mas que por outro lado também 

pode ser periódico (cíclico).  

Para ilustrar essa característica atribuída ao conceito de território, elucidativa de 

que o território pode apresentar diferentes dinâmicas, Souza (2000) propõe exemplos de 

“territorialidades flexíveis”. Um desses casos são os territórios de prostituição feminina ou 

masculina, uma vez que durante o dia ocorrem atividades do cotidiano como a circulação de 

pessoas fazendo compras, funcionamento de estabelecimentos comerciais, e presença de 

moradores, mas à medida que se aproxima o período noturno instala-se uma nova atividade, 

com a territorialização de outros sujeitos, no caso as prostitutas. 

Essa formação de territórios periódicos também se verifica em grandes cidades, 

como no caso do mercado informal, com a ocupação das calçadas por camelôs, e que na sua 

essência já é um território permeado por conflitos de interesses, assim como acontece no 

território do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, outro exemplo apresentado por Souza 

(2000). 

Um exemplo dessa característica no espaço rural seria a territorialidade das 

manifestações religiosas de cunho católico nas propriedades rurais, tradicionalmente 
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designadas como Folias de Reis
3
. Essas são festas tipicamente rurais, que ao passar pelas 

propriedades rurais são acolhidas pelos moradores-anfitriões. Logo, esses locais – antes tidos 

apenas como um local de morada – são transformados temporariamente em pousos de folia, 

ou seja, os foliões realizam diversas atividades durante essa pausa noturna da caminhada, 

incluindo também a cavalgada de alguns foliões, pois nesse momento comem, cantam, 

festejam, rezam e dormem. Esse exemplo representa uma forma de abordar a realidade, isto é, 

o movimento dos processos sociais na conformação territorial por meio de territorialidades 

flexíveis. Portanto,  

 

[...] territórios que são no fundo antes relações sociais projetadas no espaço 

que espaços concretos [...] podem, conforme já se indicara na introdução 

formar-se e dissolver-se, constituir-se e dissipar-se de modo relativamente 

rápido [...], ser antes instáveis que estáveis ou, mesmo, ter existência regular 

mas apenas periódica, ou seja, em alguns momentos e isto apesar de que o 

substrato espacial permanece ou pode permanecer o mesmo. (SOUZA, 2000, 

p.87).  

 

Outro aspecto destacado por Souza (2000) consiste em uma crítica a Raffestin 

(1993) quanto a identificação do território com o substrato material, assinalando que esse 

autor “praticamente reduz espaço ao espaço natural, enquanto que território de fato torna-se, 

automaticamente, quase que sinônimo de espaço social [...] não chega a romper com a velha 

identificação do território com seu substrato material [...]”. (SOUZA, 2000, p. 97, grifos do 

autor).  

Nessas condições, para Souza (2000) a definição do conceito de território 

pressupõe dois elementos norteadores: espaço e poder. Logo, descarta-se a definição usual de 

território veiculada no dicionário, já mencionada, haja vista que para o autor “o conceito de 

território deve abarcar infinitamente mais que o território do Estado-Nação. Todo espaço 

definido e delimitado por e a partir de relações de poder é um território.”. (SOUZA, 2000, 

p.111). 

                                                 
3
 As folias estão entre as principais manifestações festivas do Estado de Goiás. A tradição das folias remete-se ao 

período colonial, quando estas eram consideradas como uma forma de catequização. Em Goiás, a prática desta 

festa tem sua origem no âmbito rural, está diretamente integrada ao catolicismo popular e segue o calendário dos 

santos católicos, apesar de não ter necessariamente, uma relação direta com a Igreja Católica. [...] Os grupos de 

folias percorrem várias casas, onde cantam e levam a mensagem de fé do santo que os “guia”. [...] Os pousos, 

almoços e jantares dos foliões, são oferecidos por devotos com o objetivo de continuar uma tradição iniciada 

pela família, ou para pagamento de promessas e feitas ao santo para celebrar as graças alcançadas. Estes pousos 

tornam-se grandes festas, que agrupam familiares, amigos e devotos, com o intuito de celebrar a alegria, a saúde, 

e a vida.  ALMEIDA, Maria Geralda (Org.). In: Atlas de Festas populares de Goiás. Goiânia: Gráfica UFG, 

2015. Disponível em:< https://laboter.iesa.ufg.br/up/214/o/Atlas_de_Festas_Populares_de_Goias_28-04-

2015.pdf> 
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Ainda no contexto dos geógrafos brasileiros que se dedicam ao estudo do 

território, destaca-se a concepção de Haesbaert (2006). Ao discutir a amplitude atinente a esse 

conceito, sintetiza as noções de território a partir de quatro vertentes: 

 

 a) política ou jurídico-política, na qual o território é um espaço delimitado e 

controlado, através do qual se exerce um determinado poder, geralmente relacionado ao poder 

político do Estado;  

b) cultural ou simbólico-cultural, na qual o território é visto como o produto da 

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido;  

c) econômica, sendo o território uma fonte de recursos e/ou incorporação no 

embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como produto da divisão 

“territorial” do trabalho, por exemplo;  

d) naturalista, que utiliza de uma noção de território com base nas relações entre 

sociedade e natureza. (HAESBAERT, 2006, p.40). 

   

Para além dessas distinções, o autor esclarece que o viés de sua análise pressupõe 

conceber o conceito por meio de proposições teóricas. Nesse caso, identificou-se certa ênfase 

para a perspectiva integradora que abarca todas as diferentes dimensões citadas anteriormente, 

sendo que o território é visto “num sentido amplo, multidimensional e multiescalar, jamais 

restringindo-o a um espaço uniescalar como o do Estado nação”. (HAESBAERT, 2006, p. 

96). Portanto,  

 

poderíamos dizer que território, enquanto relação de dominação e 

apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um continuum que 

vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à 

apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’. Embora seja 

completamente equivocado separar estas esferas, cada grupo social, classe 

ou instituição pode ‘territorializar-se’ através de processos de caráter mais 

funcional (econômico-político) ou mais simbólico (político-cultural) na 

relação que desenvolvem com os ‘seus’ espaços, dependendo da dinâmica de 

poder e das estratégias que estão em jogo. (HAESBAERT, 2006, p. 95-96, 

grifos do autor).  

 

Essa abordagem reaparece em Haesbaert (2009, p.121) ao sintetizar que o 

“território é o produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou controle 

político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente 

reforçados, ora desconectados e contraditoriamente articulados.”.  
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A atribuição de um caráter multidimensional e multiescalar para o conceito de 

território é corroborada por Fernandes (2008), ao ressaltar que cada território é uma totalidade 

e, portanto, não é uno, sendo resultado de criações sociais, o que expressa a sua pluralidade, 

haja vista que os territórios, sejam de um país, estado, município ou propriedade, são 

totalidades diferenciadas pelas relações sociais e escalas geográficas. “Essas totalidades são 

multidimensionais e só são completas neste sentido, ou seja, relacionando sempre a dimensão 

política com todas as outras dimensões: social, ambiental, cultural, econômica etc.”. 

(FERNANDES, 2008, p. 5). 

Para Fernandes (2008), o território pode ser classificado em dois tipos: os 

territórios materiais e imateriais. Enquanto o primeiro é formado no espaço físico, o segundo 

forma-se no espaço social, por meio de pensamentos, conceitos, teorias e ideologias. Assim, o 

autor enfatiza que há uma indissociabilidade entre os territórios materiais e imateriais, posto 

que um condiciona a existência do outro em função da intencionalidade. 

A partir disso, pode-se apreender uma definição que ultrapassa o sentido de 

delimitação administrativa, admitindo uma noção de conflito por meio da contraposição de 

poderes em seu processo de ocupação. Porém, esses aspectos nem sempre nortearam o debate 

sobre o conceito de território no âmbito da Geografia. Conforme análise apresentada por Silva 

(2010), 

na tradição geográfica não só predominou a concepção de território estatal, a 

área de um país, como também a concepção de território como parte da 

superfície terrestre dotada de recursos naturais necessários à sobrevivência 

de um grupo social, comunidade ou sociedade. Tais concepções de território 

além de não considerarem o processo político instituinte dos territórios, 

ignoram os sujeitos que os instituem sob a denominação genérica 

“população”. Os sujeitos só aparecem à medida que representam um 

obstáculo à modernização ou ao desenvolvimento territorial nacional. Essa 

lacuna se faz presente não só nas políticas territoriais e nas análises 

geográficas, mas, sobretudo, nas ideologias e nas significações imaginárias 

do desenvolvimento. Modernizar e desenvolver um país, uma nação, 

significa ocupar o território, dotá-lo de equipamentos técnicos e complexos 

sistemas de engenharia, ampliar a infraestrutura, exercer o controle político 

sobre sua população e valorizá-lo economicamente. (SILVA, 2010, p. 247).  

 

Além disso, Brandão (2007, p.44) aborda aspectos referentes ao ressurgimento da 

temática do território e que podem colaborar para a compreensão do referido conceito, 

assinalando que anteriormente a questão territorial tratava-se de uma questão de distribuição 

locacional em um ambiente que não era construído e sim “dado ‘naturalmente’, inerte, isto é, 

conformado pelas forças mercantis, sendo o território tão-somente o receptor dessas decisões 
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individuais [...] este modelo teórico possui nítido caráter a-histórico, a-escalar (aplicável tanto 

a um país, quanto a uma cidade etc.).”. Entretanto, é importante considerar que 

   

somente a partir dos anos [19]70 é que se estruturou um pensamento 

alternativo a esta corrente hegemônica. A concepção teórica e metodológica 

que presidiu todas as formulações não conservadoras, a partir de então, foi a 

de que o território é uma produção social, procurando analisar os conflitos 

que se estruturam e das lutas que se travam em torno deste ambiente 

construído socialmente. (BRANDÃO, 2007, p.47 grifo nosso).  

 

Com efeito, essa concepção de território representa um aporte relevante para a 

Geografia ao propor que apreender essa análise do território é compreender que “nenhum 

recorte espacial poderá mais ser visto como passivo, mero receptáculo e sem contexto 

institucional e moldura histórica.”. (BRANDÃO, 2007, p.47). 

Por fim, é fundamental evidenciar as contribuições de Santos; Silveira (2006) 

acerca da definição de território, haja vista que os autores expõem uma proposta de 

periodização visando entender a história do território brasileiro, que é una e diversa, porque 

embora as relações sociais sejam importantes, não são suficientes para construir uma teoria do 

território. 

Nesse sentido, tal periodização não consiste em apresentar uma cronologia 

temporal dos fatos, e sim um conjunto de eventos a partir da questão do uso do território. De 

forma mais detalhada, a noção de “território usado” configura apreender que o território não é 

meramente uma área física, ou seja, são os usos que o qualificam. Nesse sentido, Santos 

(1996) já afirmava: 

  

É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da 

análise social. Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, 

por isso mesmo, carece de constante revisão histórica. O que ele tem de 

permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois, 

fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda do sentido da 

existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro. (SANTOS, 

1996, p.15). 

 

Entretanto, deve-se fazer uma ressalva de que esse tipo de uso para os autores tem 

sua particularidade, tendo em vista que é o uso mediado pelas técnicas. Assim, representa um 

princípio de método para compreender o conceito, uma vez que “por intermédio de suas 

técnicas diversas no tempo e nos lugares, a sociedade foi construindo uma história dos usos 

do território nacional”. Para isso, os autores apresentam a sucessão de meios geográficos no 

Brasil, identificando três grandes momentos que marcaram a história da organização do 
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território brasileiro, são eles: os meios naturais; os meios técnicos; e o meio técnico-

científico-informacional. (SANTOS; SILVEIRA, 2006, p.27). 

Portanto, a partir dessa proposta de concepção do território, Santos (1996, p.16) 

sintetiza que “o território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de 

espaço humano, espaço habitado.”.  

A partir do que foi exposto, há que se considerar, sobretudo, a relevância das 

reflexões geográficas acerca do conceito de território, pois colaboram para uma análise 

detalhada de determinada realidade, evidenciando a aplicabilidade geográfica desse estudo ao 

subsidiar a compreensão de processos e dinâmicas territoriais.  

Nesse sentido, é válido ponderar que compreender as diferentes dimensões 

atribuídas a esse conceito significa apreender uma complexidade de fatores envolvidos na sua 

constituição como uma categoria para a análise geográfica. Sem a pretensão de propor uma 

nova definição, cabe salientar alguns elementos basilares, uma vez que se deve considerar, a 

priori, a existência de um espaço físico, e posteriormente a sua apropriação, em função de 

relações sociais mediadas por relações de poder e que se expressam por meio de uma relação 

de dominação e ocupação.  

Com efeito, é necessário ressaltar a existência de possíveis conflitos, devido as 

intencionalidades inerentes a esse processo e a heterogeneidade dos atores que compõem a 

sociedade numa situação de desigualdade social. É a partir desses aspectos, considerando o 

objetivo da presente pesquisa, que serão investigadas na próxima seção as definições do 

conceito de política pública para subsidiar essa análise, buscando associar a categoria 

território às políticas públicas, e tratar especificamente do desenvolvimento rural, 

sustentando-se numa perspectiva geográfica.  

2.2 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O CONCEITO DE POLÍTICA PÚBLICA  

 

Antes de tratar detalhadamente da definição conceitual atribuída à expressão 

política pública é importante considerar de que forma e em qual contexto ocorre o seu 

surgimento. Assim, de acordo com Souza (2006), têm destaque os Estados Unidos e a Europa, 

pois   

 

a política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica 

nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição 

européia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, 

mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos 
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governos. Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 

desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel 

do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado - o governo 

-, produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao contrário, a 

área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases 

teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos 

sobre a ação dos governos. (SOUZA, 2006, p. 21-22). 

 

Nesse sentido, dois elementos principais nortearam a origem da política pública 

como área temática: de um lado a investigação sobre a ação dos Estados, do outro referente à 

ação dos governos. Como resultado dessa influência, é oportuno mencionar as dimensões do 

termo política (figura 2) que são adotadas na ciência política e empregam os conceitos em 

inglês, são eles: polity, politics, e policy. Essas conotações são apresentadas em um estudo 

sobre os conceitos básicos da análise de políticas públicas realizado por Frey (2000).  

 

 
 

Figura 2 – Dimensões do termo política 
Fonte: Frey (2000), organizado pela autora.  

 

O termo polity refere-se à dimensão institucional, ou seja, às instituições políticas 

e a ordem do sistema político, considerando tanto o sistema jurídico como a estrutura 

institucional do sistema político-administrativo. Enquanto o termo politics corresponde à 

dimensão processual, isto é, os processos políticos, geralmente dotados de um caráter 

conflituoso, tendo em vista a imposição de objetivos, os conteúdos e as decisões de 

distribuição. Por último, policy representa os conteúdos da política, evidenciando a 

configuração dos programas políticos, além de considerar os problemas técnicos e também o 

conteúdo material das decisões políticas. (FREY, 2000).  

A partir dessa compreensão, Secchi (2010) ressalta em seu estudo que o termo 

política pública (public policy) está mais diretamente vinculado à policy, pois trata-se de uma 

dimensão concreta, com orientações para a decisão e a ação. Porém, entende-se que tais 
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dimensões estão imbricadas, e compreendê-las de forma integrada ajudará a compor uma 

análise de política pública que seja mais coerente do ponto de vista da sua abrangência. É 

válido considerar que esse aspecto é corroborado por Frey (2000, p.217), ao afirmar que “não 

se deve deixar de reparar que na realidade política essas dimensões são entrelaçadas e se 

influenciam mutuamente.”.  Dessa forma, 

 

a pergunta pelo grau de influência das estruturas políticas (‘polity’) e dos 

processos de negociação política (‘politics’) sobre o resultado material 

concreto (‘policy’) - uma orientação característica da ‘policy analysis’ - 

parte, no meu entender, do pressuposto de concatenações de efeitos lineares. 

Tal conjectura contradiz a experiência empírica da existência de inter-

relações entre as três dimensões da política, especialmente entre as 

dimensões ‘policy’ e ‘politics’. Ainda que seja imaginável que o arcabouço 

institucional, que por sua vez condiciona os processos políticos, possa se 

manter estável durante um período bastante longo (daí poderíamos concluir 

uma independência relativa da variável ‘polity’ para essa concreta situação 

empírica), é difícil imaginar uma tal independência para as dimensões 

‘politics’ e ‘policy’. As disputas políticas e as relações das forças de poder 

sempre deixarão suas marcas nos programas e projetos desenvolvidos e 

implementados. (FREY, 2000, p.219).  

 

Sendo assim, adotando essa interdependência das dimensões institucional, 

processual e de conteúdo das políticas públicas, considera-se aqui que pensar e analisar uma 

política pública significa pautar essas três dimensões (polity, politics e policy), mas podendo 

posteriormente discutir os efeitos da sua implementação pelo viés da multidimensionalidade 

de uma política pública, ou seja, tendo como parâmetro outras dimensões para além do termo 

política, tal como salientado por Frey (2000), sobretudo no que se refere aos seus resultados. 

Essa caracterização preliminar das nuances do termo política na ciência política 

permitirá pensar sobre o conceito de política pública. Embora não haja um consenso acerca da 

sua definição, ou seja, “não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 

pública” (SOUZA, 2006, p.24), é conveniente pautar algumas concepções. Conforme consta 

no Dicionário de Políticas Públicas, as “Políticas públicas são decisões que envolvem 

questões de ordem pública com abrangência ampla que visam à satisfação do interesse de uma 

coletividade.”. (AMABILE, 2010, p. 30).  

Abordando uma compreensão bastante semelhante, Secchi (2010) define que a 

política pública corresponde a uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, 

entendendo que um problema somente se tornará público quando os atores políticos o 

considerarem como uma situação inadequada e, ao mesmo tempo, de caráter público, isto é, 

relevante para a coletividade.     
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 Porém, tal definição manifesta certa fragilidade quanto a profundidade teórica, 

acima de tudo no que tange a finalidade das políticas públicas, ou seja, o que envolve, de fato, 

o tratamento de um problema público e quem o define dessa forma. Sendo assim, Amabile 

(2010) avança ao ponderar que 

  

as políticas públicas influenciam e são influenciadas por valores e ideais que 

orientam a relação entre Estado e sociedade. Grupos organizados se revezam 

como condicionantes dessas variáveis participando direta e indiretamente do 

processo decisório que as sustenta. Por isso, não se costuma definir de 

antemão quais seriam as finalidades precípuas das políticas públicas senão 

de uma forma mais genérica como, por exemplo, o atendimento do interesse 

da coletividade. É certo, apesar disso, que uma política pública se integra ao 

conjunto de esforços governamentais, coordenados em prol do atendimento 

de demandas especificamente selecionadas. (AMABILE, 2010, p. 390). 

 

Mesmo que a obra de Secchi (2010) apresente essas limitações, deve-se destacar a 

sua importância ao apresentar os conceitos básicos sobre a área de políticas públicas por meio 

de uma linguagem acessível e simples, configurando-se como uma obra de caráter 

introdutório ao tema por meio da definição conceitual, dos atores envolvidos, dos tipos de 

política pública, e das fases do seu processo de elaboração. E outra ressalva faz-se pertinente, 

pois Secchi (2010) enfatiza um aspecto basilar para analisar as políticas públicas: a 

intencionalidade pública. Portanto,  

 

a essência conceitual de políticas públicas é o problema público. Exatamente 

por isso, o que define se uma política é ou não pública é a sua intenção de 

responder a um problema público, e não se o tomador de decisão tem 

personalidade jurídica estatal ou não estatal. São os contornos da definição 

de um problema público que dão à política o adjetivo “pública”. (SECCHI, 

2010, p. 4, grifos do autor).  

 

O caráter intencional das políticas públicas também foi ressaltado por Amabile 

(2010), ao evidenciar que as políticas públicas são a concretização da ação governamental, 

considerando para isso tanto atores formais e informais, e como propósito uma ação 

intencional para alcançar um determinado objetivo.  

Esse aspecto prevalece, visto que para Romano (2009), as políticas públicas 

implicam em opções feitas pelos governos, configurando-se como ações e propostas, além de 

ter como principais atores os governos que buscam tratar da regulação dos diversos problemas 

e contradições presentes na sociedade contemporânea, sendo tal processo conflituoso, pois 

envolve algumas variáveis como os recursos públicos, as oportunidades, os diferentes grupos 

sociais, assim como interesses e preferências.  
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Dessa forma, a proposta de Romano (2009) consiste em investigar as questões 

políticas na análise das políticas públicas, buscando “compreender as relações entre um nível 

micro de análise – como este do papel dos interesses privados e do governo no contexto de 

decisões políticas particulares – e o nível macro da distribuição de poder na sociedade.”. 

(ROMANO, 2009, p. 14). Ou seja, apreender a complexidade inerente aos processos políticos 

das políticas, posto que essa forma de interpretação é capaz de revelar as nuances da dinâmica 

que se estabelece entre o Estado, a sociedade civil e o mercado.  

A partir dessas acepções, é possível identificar que a intencionalidade de uma 

política pública pode ser prontamente correlacionada com os conflitos que permeiam os 

procedimentos de decisão. E, dessa forma, tais definições explicitamente “guiam o nosso 

olhar para o lócus onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se 

desenvolvem, isto é, os governos.” (SOUZA, 2006, p. 25).  

Por conseguinte, torna-se relevante reexaminar as relações do Estado com o 

mercado, e também com a sociedade civil. Assim, compete à área de políticas públicas 

analisar como é que o Estado age ou poderia agir para providenciar a oferta de bens públicos 

que não são mais produzidos ou distribuídos pelo setor público. (REIS, 2003, p.13). 

Nessas condições, Souza (2006) elabora um estado da arte dessa área, destacando 

a origem, os principais conceitos e modelos de análise, e apresenta uma síntese para a 

definição de política pública:  

 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa 

ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no 

rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 

seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p.26). 

 

Mediante essas ponderações, cabe salientar que o processo de elaboração das 

políticas públicas é correspondente ao ciclo de políticas públicas, denominado policy cicle. 

Trata-se de um esquema de visualização e interpretação, conforme pode ser observado na 

figura 3, que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais, mas que são ao 

mesmo tempo interdependentes, e compõem a dimensão temporal nessa análise. (SECCHI, 

2010).  

Assim, adotando como referência o estudo de Secchi (2010), primeiramente 

ocorre a identificação do problema por meio dos atores, como partidos políticos, agentes 
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políticos e organizações não-governamentais. Uma vez identificado, o problema pode compor 

uma agenda, que consiste em um conjunto de problemas ou temas relevantes com prioridades 

de atuação. A introdução do problema na agenda requer a construção de soluções que 

corresponde a fase de formulação de alternativas e, consequentemente, a próxima fase 

corresponde a tomada de decisão, o momento no qual ficam explícitos os interesses dos atores 

no enfrentamento do problema. Após essa etapa, ocorrerá a implementação da política 

pública, ou seja, a fase na qual a administração pública transforma as intenções políticas em 

ações concretas. É a partir desses resultados concretos que inicia a fase de avaliação da 

política pública, buscando investigar o seu desempenho, considerando as fases anteriores. 

Somente por meio dessa análise poderá ocorrer a continuidade ou a extinção da política 

pública, que representa a última fase desse processo. Para que se efetive essa fase, o problema 

pode ter sido resolvido, ou ter perdido a importância que motivou a formulação da política, e 

ainda ter saído da agenda. 

 

 

 

Figura 3 – Fases do Ciclo das Políticas Públicas 

Fonte: Secchi (2010), organizado pela autora.   

  

Considerando que o conceito de política pública apresenta como elemento 

fundamental a existência de um problema público, torna-se apropriado ter como referencial a 

ótica do conflito, haja vista que a determinação de um problema como público, ou seja, com 

relevância para a coletividade, perpassa a intencionalidade de quem o analisa, sendo 

importante ressaltar nesse caso a existência de outros atores nesse processo, apesar do 
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protagonismo do Estado, conforme evidenciado por autores que analisam essa área de 

pesquisa. (SECCHI, 2010; SOUZA, 2006; REIS, 2003).  

No que tange a esse aspecto, deve-se enfatizar que “a política pública envolve 

vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através dos governos, e não 

necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais são também 

importantes.”. (SOUZA, 2006, p. 36).  

De acordo com o estudo de Secchi (2010), os atores desempenham um papel na 

arena política, seja ao sensibilizar a opinião pública quanto aos problemas, ou influenciar na 

formação da agenda, seja na elaboração de propostas, transformando intenções em ações. 

Assim, o autor destaca que atores podem ser individuais, quando indivíduos agem 

intencionalmente, como os políticos; e coletivos, quando são grupos e organizações que agem, 

como os grupos de interesse, movimentos sociais e organizações da sociedade civil.  Mas, 

também há uma classificação entre atores governamentais e não-governamentais, cabendo 

aqui priorizar essa última categoria, composta por grupos de interesse, partidos políticos, 

meios de comunicação, organizações do terceiro setor etc.  

Quanto aos grupos de interesse, deve-se considerar que correspondem a grupos de 

pressão, tendo em vista que “a simples existência de um grupo de pressão consegue 

influenciar o desenho da política pública”. (SECCHI, 2010, p.88). Portanto, destaca-se sua 

importância no âmbito da formulação das políticas públicas, no contexto de predomínio dos 

atores governamentais, para que se possa pensar em alternativas de atendimento de outros 

interesses nesse processo. 

A partir desses apontamentos, considerando tanto o conceito de território como o 

de política pública, há que se destacar que de um lado o território é caracterizado 

fundamentalmente pelas relações de poder, o que é elucidativo da intencionalidade intrínseca 

à produção e apropriação do espaço e, consequentemente da conflitualidade que permeia todo 

espaço. Enquanto por outro lado tais elementos também são evidentes quando o objetivo é 

apreender o conceito de política pública. Ou seja, a intencionalidade e o conflito são aspectos 

fundantes desse processo, haja vista a presença de atores governamentais e não 

governamentais, a existência de um problema público e a tomada de decisão frente a essa 

situação. Mediante a isso, a próxima seção trará uma análise de um tipo de política pública, as 

de desenvolvimento rural, mas especificamente aquelas que passaram a ter uma abordagem 

territorial, tendo como referência os elementos acima mencionados.  
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2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO RURAL: UMA LEITURA 

GEOGRÁFICA  

 

Estabelecer uma relação entre território, políticas públicas, desenvolvimento rural 

e Geografia configura-se como um desafio e que será enfrentando pela perspectiva do 

conflito, inerente ao contexto de uma sociedade capitalista. Partir desse entendimento torna-se 

basilar para construir uma leitura geográfica da associação desses temas e, ao mesmo tempo, 

superar abordagens limitadas dos conceitos de território e desenvolvimento. 

Primeiramente, pensar uma articulação entre o campo de políticas públicas e a 

Geografia corresponde a uma tarefa significativamente complexa, mas que poderá ser pautada 

e exequível, tendo em vista que  

 

se admitirmos que a política pública é um campo holístico, isto é, uma área 

que situa diversas unidades em totalidades organizadas, isso tem duas 

implicações. A primeira é que, como referido acima, a área torna-se 

território de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos [...] A segunda é 

que o caráter holístico da área não significa que ela careça de coerência 

teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares”. 

(SOUZA, 2006, p. 26).   
 

É por meio desse pressuposto que se buscará tecer aqui uma análise compatível e 

sustentada por um “olhar geográfico” (figura 4). Com efeito, Souza (2006) aponta que as 

políticas repercutem na economia e nas sociedades e, consequentemente, uma teoria da 

política pública deverá explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. 

Como resultado, a autora destaca que pesquisadores de diferentes áreas, incluindo a 

Geografia, terminam por compartilhar um interesse comum por essa área, passando a 

contribuir com avanços teóricos e empíricos. Do ponto de vista geográfico, a realização de 

investigações empíricas no campo de estudo da pesquisa é um dos aspectos mais caros a essa 

ciência, podendo ser uma das importantes colaborações da articulação entre Geografia e a 

análise de políticas públicas. 

A partir desse esquema analítico é possível apreender que discutir política pública 

na ciência geográfica demanda correlacionar alguns elementos. Dessa feita, compreende-se 

que no âmbito da Geografia a produção social do espaço reverbera na constituição de um 

determinado território, mas sendo esse território composto, fundamentalmente, por sujeitos 

sociais que têm uma ação intencional desde o seu processo de formação, em um dado 

contexto social, explicitando o papel crucial das relações de poder. Consequentemente, pautar 

as políticas públicas sob um viés geográfico para analisar a abordagem territorial do 
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desenvolvimento rural consiste em ter como embasamento todas essas características próprias 

ao território e ressaltar outro elemento fundante que é decorrente do que foi salientado: o 

conflito, uma vez que a política pública é dotada de uma acentuada intencionalidade ao 

representar uma tomada de decisão para a resolução de um problema da sociedade e, portanto, 

durante a elaboração de uma política pública, como também na sua implementação, 

aparecerão disputas de interesses em função da presença de sujeitos intencionalmente em 

ação.     

 

 

 

Figura 4 – Leitura geográfica das políticas públicas de desenvolvimento rural 

Fonte: A autora.   

 

Mediante essa possibilidade de integração das temáticas apresentadas, é relevante 

considerar a priori que a dimensão territorial será o aspecto norteador dessa análise, tendo em 

vista que no estudo de políticas públicas corresponde ao contexto no qual as políticas públicas 

acontecem, e, sobretudo, porque conhecer esse contexto implica em compreender a dinâmica 

política, os comportamentos dos atores e os efeitos das políticas públicas. (SECCHI, 2010).  

Por conseguinte, conforme apresenta Montenegro Gómez (2006, p.41), o ponto de 

partida deve consistir em pensar o papel do território como “ator e depositário das políticas de 
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desenvolvimento”, haja vista que o território revela as contradições e os impactos do processo 

de desenvolvimento. Entretanto, o autor desmistifica a noção de desenvolvimento posta como 

redenção para os problemas de uma sociedade capitalista, e assim é substancial destacar a sua 

contribuição ao questionar o discurso do desenvolvimento e a sua ideologia, desconstruindo-o 

como algo positivo que abarca toda a sociedade, uma vez que “o verdadeiro desenvolvimento, 

aquele da melhora geral e equitativa e da redução das desigualdades, é impossível dentro da 

sociedade capitalista em que vivemos.” (MONTENEGRO GÓMEZ, 2007, p. 53).  

Assim, de acordo com Montenegro Gómez (2006), na verdade é urgente 

compreender o desenvolvimento sob outro prisma, isto é, como uma estratégia de controle 

social no âmbito da reprodução do capital, apresentando como resultado desdobramentos 

territoriais profundos e específicos, o que evidencia um elo entre território e desenvolvimento.   

Nesse sentido, Souza (2000) também apresenta uma crítica ao conceito de 

desenvolvimento que foi disseminado, destacando que direta e indiretamente legitima-se a 

figura do Estado. Consequentemente, a ideia de desenvolvimento tem endossado o modelo 

civilizatório ocidental, capitalístico, enquanto paradigma universal.  

Por isso, um aspecto precípuo é considerar a relevância do uso e controle do 

território no momento de “formulação de estratégias de desenvolvimento sócio-espacial em 

sentido amplo, não meramente econômico-capitalístico, isto é, que contribuam para uma 

maior justiça social e não se limitem a clamar por crescimento econômico e modernização 

tecnológica.”. (SOUZA, 2000, p. 100-101, grifos do autor).  

Outro importante aspecto a ser evidenciado é referente a uma retomada da 

discussão sobre o desenvolvimento rural, fora do Brasil, sendo norteada por quatro principais 

elementos: “a erradicação da pobreza rural, a questão do protagonismo dos atores sociais e 

sua participação política, o território como unidade de referência e a preocupação central com 

a sustentabilidade ambiental.”. (SCHNEIDER, 2004, p.94). 

Como bem destaca Schneider (2004, p.98), a noção de desenvolvimento rural é 

complexa e apresenta múltiplas facetas, portanto é válido sintetizá-lo “como um processo que 

resulta de ações articuladas, que visam induzir mudanças socioeconômicas e ambientais no 

âmbito do espaço rural para melhorar a renda, a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações rurais.”.   

À luz dessas considerações, a associação entre território e desenvolvimento torna-

se cada vez mais imbricada na adoção de uma nova orientação para o desenvolvimento rural 

nas duas últimas décadas, visto que ao substituir os enfoques setoriais e atribuir maior ênfase 

à complexidade social e econômica do espaço rural, superando a divisão tradicional entre 
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rural e urbano, é possível pensar o território como âmbito privilegiado para buscar uma nova 

forma de desenvolvimento para o meio rural. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006). 

A filiação a essa nova abordagem tem sua origem nos países europeus durante a 

década de 1990, em um momento marcado pela reformulação da Política Agrícola Comum 

(PAC), que se caracterizava até meados dos anos 1980 por buscar, permanentemente, fazer do 

meio rural um espaço da modernização agrícola. (ABRAMOVAY, 1999). 

Para compreender o que a PAC representou para os países europeus é necessário 

retomar o seu histórico e entender como ela foi instituída e quais foram as suas principais 

proposições. Assim, a criação da Política Agrícola Comum no âmbito da Comunidade 

Econômica Europeia (CEE) foi engendrada a partir dos seguintes objetivos: “elevar a 

produtividade, melhorar a vida da população rural, estabilizar os mercados e assegurar o 

abastecimento a preços acessíveis à população.”. (NEVES NETO; HESPANHOL, 2014, 

p.77). 

De acordo com Roux (2011), essa política foi fundada em 1958 no contexto da 

Guerra Fria, no qual os Estados precisavam reconstruir os seus potenciais agrícolas. Como 

consequência, a CEE surge como uma importante região exportadora agrícola e 

agroalimentar, pois os princípios da PAC consistiram em buscar a autossuficiência e a 

segurança alimentar; estabelecer um sistema de preços agrícolas que oferecesse aos 

agricultores um rendimento socialmente aceitável; e a priorização de uma cultura familiar 

como elemento estrutural da transformação técnica e econômica do setor agrícola. (ROUX, 

2011). 

Porém, deve-se salientar que da mesma forma que a conjuntura internacional 

influenciou na construção da PAC, também foi responsável por promover a sua instabilidade, 

pois, segundo Roux (2011), diferentemente do final da década de 1960 e da década de 1970, 

em 1980 o mercado mundial agrícola entra em crise, a exemplo da redução drástica do preço 

do trigo. Logo, nesse momento inicia-se uma reflexão acerca dessa agricultura produtivista, 

que desde o início foi criticada pelos ecologistas, devido aos impactos negativos causados 

sobre os recursos naturais.  

A emergência de uma reforma da PAC em 1992 surge como resultado de uma 

política que, segundo Abramovay (1999), priorizou a unidade familiar de produção como a 

base do desenvolvimento da agricultura europeia e teve como diretrizes: preços comuns, 

financiamento comum e preferência comunitária. Dessa forma, a reforma consistiu em 

 



47 
 

romper com a lógica que dominou o desenvolvimento, a implantação e o 

desenvolvimento da política agrícola moderna e cuja palavra de ordem 

central era intensificar a produção (isto é, elevar os rendimentos por área e 

por unidade de trabalho), como meio de reduzir os preços e, ao mesmo 

tempo, estimular a concentração dos recursos produtivos e o êxodo rural 

como meio de elevar a renda rural e atingir o equilíbrio dos mercados. 

(ABRAMOVAY, 1999, p. 71-2).  

 

Ainda segundo Abramovay (1999), a crise da PAC foi provocada por três 

importantes elementos que resultaram dessa política, quais sejam: a) acumulação de 

excedentes; b) aumento dos gastos públicos; e c) crescente concentração dos recursos 

produtivos e dos subsídios entre os grandes produtores, além dos problemas ambientais. 

Nessas condições, longe de pensar em atenuar a intervenção estatal, a reforma da PAC foi 

planejada para substituir a ênfase dada à modernização agrícola anteriormente, desde a 

concepção dessa política, para atribuir maior destaque às funções não exclusivamente 

produtivas que o meio rural pode oferecer para a sociedade europeia. (ABRAMOVAY, 1999). 

A transformação do entendimento do que significa o espaço rural também é 

assinalada por Neves Neto; Hespanhol (2014, p.78), demonstrando que houve a introdução do 

princípio da multifuncionalidade, ou seja, o espaço rural será compreendido a partir desse 

momento “não somente como produtor de alimentos, mas também o espaço de preservação do 

meio ambiente, de atração do turista, do lazer, do cuidado com o patrimônio histórico e 

cultural e da prática de esportes.”. 

Outrossim, a análise desse processo apresentada por Ploeg (2008) reitera que as 

políticas de desenvolvimento rural nasceram na esfera supranacional, configurando-se como 

um esforço explícito para ultrapassar as limitações da Política Agrícola Comum (PAC). 

Todavia, o autor revela que, na prática, o desenvolvimento rural nesse contexto corresponde a 

expressões europeias de recampesinização, pautando-se, sobretudo, no aumento da 

autonomia, no alargamento da base de recursos, no aperfeiçoamento do processo produtivo, 

ou seja, em tornar a agricultura cada vez mais camponesa. Assim, em nível internacional, “a 

recampesinização é uma resposta tipicamente europeia ao squeeze global.”. (PLOEG, 2008, p. 

173). A respeito desses novos modos de fazer agricultura ainda esclarece que  

 

a nova morfologia emergente é frequentemente mencionada como um 

resultado do “desenvolvimento rural”. [...] As práticas de desenvolvimento 

rural são, por outras palavras, o resultado de um processo endógeno de 

mudança gerado pelas comunidades, que já estava ganhando força antes dos 

primeiros esboços de políticas de desenvolvimento rural. Atualmente, as 

políticas de desenvolvimento rural supranacionais, nacionais e regionais 

interagem em formas complexas e frequentemente contraditórias, 
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constituindo o desenvolvimento rural uma gama alargada de respostas 

camponesas ao squeeze da agricultura. (PLOEG, 2008, p.174). 

 

Por conseguinte, conforme elucida Favareto (2006), a operacionalização das 

mudanças propostas visando superar o desgaste da política agrícola de viés setorial ocorreu 

por meio da criação do Programa LEADER – Ligações Entre Ações de Desenvolvimento das 

Economias Rurais –, em 1991, e que apresentava um caráter inovador ao enfatizar um viés 

territorial com ações que priorizavam os princípios de parceria, além de evidenciar uma 

natureza multissetorial e integrada.  

Essa inovação do programa para a reforma da PAC é apontada por Neves Neto; 

Hespanhol (2014, p.78), pois de acordo com esses autores, o LEADER corresponde a uma das 

primeiras iniciativas do bloco de países europeus que teve como objetivo “fomentar o 

desenvolvimento local em áreas rurais, com base no financiamento de atividades não 

agrícolas [...] foi inovador por incentivar a exploração das potencialidades locais a partir do 

financiamento de projetos de desenvolvimento elaborados pelos próprios atores locais.”.  

É assim que o LEADER ainda hoje representa uma referência crucial para os 

programas territoriais de desenvolvimento rural na Europa e, principalmente, em outros países 

(FAVARETO, 2006; SUMPSI, 2007; NEVES NETO, HESPANHOL, 2014), além de se 

considerar nesse estudo que esse aspecto pode caracterizar um problema, sobretudo no caso 

da América Latina e, por consequência, do Brasil, ao superestimar essa referência e realizar 

uma transposição direta de experiências externas, sem as devidas mediações à realidade local.  

É válido avaliar que, de acordo com Sumpsi (2007), o programa Leader 

configurou-se na aplicação dos princípios do desenvolvimento local para as áreas rurais, ou 

seja,  

 
sirve sobre todo para mantener y diversificar el desarrollo rural y hacerlo 

más incluyente. Pero no se puede entender la eficacia del Programa 

LEADER sin tener presente su complementaridad y sinergias con la Política 

Agrícola Común (PAC), que contiene la política de desarrollo rural, y la 

Política de Desarrollo Regional, que invierte grandes sumas en programas 

para mejorar el ambiente empresarial, los servicios productivos y las 

infraestructuras de las regiones menos desarrolladas de la UE. (SUMPSI, 

2007, p. 70).  

  

A premissa do referido enfoque territorial consistiu em orientar a formulação de 

propostas concretas de intervenção estatal, como pode ser observado no caso do programa 

LEADER, e evidencia uma clara preocupação instrumental e normativa, “pois o território (a 



49 
 

unidade de referência deste enfoque) passa a ser entendido como uma unidade de observação, 

atuação e gestão do planejamento estatal.”. (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004, p.2).  

Além da experiência do programa LEADER, Montenegro Gómez (2006, p.93) 

enfatiza que o modelo da Terceira Itália – que foi implementado na região nordeste da Itália 

promovendo a sua dinamização – constitui uma das principais referências na construção do 

desenvolvimento territorial rural, pois oferece subsídios para pensar o território como fator de 

desenvolvimento, tendo como proposta a articulação de “uma base cultural e territorial coesa, 

instituições dedicadas a oferecer as condições necessárias para o sucesso do projeto, uma rica 

cultura empresarial, uma elevada mobilidade social e contatos fortes com o mercado global, 

entre outros elementos.”.   

Dessa forma, com base nas experiências de desenvolvimento local dos países 

desenvolvidos, ocorrem mudanças no âmbito do funcionamento dos organismos multilaterais, 

especialmente do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD – Banco 

Mundial), pois com essas transformações passaram a condicionar os seus financiamentos a 

adoção da perspectiva territorial nos projetos de desenvolvimento rural e regional, sendo 

incorporada às políticas públicas dos países subdesenvolvidos. (HESPANHOL, 2014).  

Para explicar a adoção dessa abordagem territorial para o desenvolvimento rural, 

Schneider (2004) ressalta o esgotamento teórico e prático da abordagem regional, isto é, dos 

limites da utilização da região para se pensar as ações e políticas públicas de desenvolvimento 

rural. “É neste contexto que ganha relevo o território, agora como uma noção com estatuto 

operacional que permite a superação dos condicionantes e limites do aporte regional”. 

(SCHNEIDER, 2004, p.102).  

No que concerne a esse novo uso do território, Schneider; Tartaruga (2004) 

comprovam que há uma diferença do território para a Geografia e para a abordagem territorial 

de desenvolvimento rural, uma vez que do ponto de vista disciplinar da geografia, o território 

é mais uma projeção espacial do poder do que uma conotação instrumental. Segundo os 

autores, o território será compreendido como uma unidade de referência para as ações do 

Estado, de tal forma que o enfoque no desenvolvimento territorial irá valorizar os atributos 

políticos e culturais das comunidades e atores sociais existentes, o que implica em considerar 

a governança local e a participação social como predicados do desenvolvimento territorial. 

Em síntese,  

 

assiste-se a uma verdadeira instrumentalização do território, quer seja 

através da abordagem das transformações produtivas que partem das 
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mudanças na economia industrial para mostrar que estes processos possuem 

uma territorialidade, ou através do enfoque político e institucional que busca 

mostrar que o território torna-se a nova unidade de mediação entre o espaço 

e os atores locais e as demais esferas regionais e nacionais. Tanto num caso 

como noutro, o território deixa de ter um sentido heurístico e conceitual, 

conforme apontado anteriormente, e assume a condição de uma abordagem 

ou um enfoque. (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004, p. 13).  

 

Segundo Schneider (2004), a referida instrumentalização do território consiste em 

lhe atribuir uma função de ferramenta para auxiliar o planejamento e a intervenção no tecido 

social nas escalas local, regional ou microrregional. Dessa forma, “o território passaria a ser 

uma unidade de referência, um nível de operação e agregação adequado para operar o 

planejamento de ações governamentais e políticas públicas que promovam mudanças e 

transformações múltiplas no espaço social.”. (SCHNEIDER, 2004, p.110).  

Entretanto, para tratar da articulação entre território e desenvolvimento rural é 

importante apreciar, em detalhe, de que forma o território é entendido no plano político para a 

elaboração de políticas públicas de desenvolvimento rural, ou seja, a partir do momento em 

que é legitimado como enfoque ou abordagem. Esse aspecto é salientado por Fernandes 

(2008), ao apresentar a concepção de território que orienta as chamadas “abordagens 

territoriais”, evidenciando que as dimensões econômica e social são priorizadas, e caracteriza-

se o território como uma unidade geográfica determinada, frequentemente como um espaço de 

governança, o que significa que a multidimensionalidade e a multiescalaridade do território 

são menosprezadas. Assim,  

.   

a definição de “território” por órgãos governamentais e agências 

multilaterais não consideram as conflitualidades dos diferentes tipos de 

territórios contidos “território” de um determinado projeto de 

desenvolvimento territorial . Ao se ignorar propositalmente os distintos tipos 

de território, perde-se a multiescalaridade, porque estes territórios estão 

organizados em diversas escalas geográficas, desde a local até a escala 

internacional. O conceito de território passa a ser instrumentalizado para 

atender aos interesses de instituições e expressa então sua mais cara 

propriedade: as relações de poder. (FERNANDES, 2008, p. 4). 

 

Brandão (2007) assevera essa crítica, acusando a existência de um verdadeiro 

deslumbramento com as questões territoriais, pois “o território passa a ser visto como o 

grande elemento repositório, condensador e, ao mesmo tempo, regulador autômato de 

relações, dotado da propriedade de sintetizar e encarnar projetos sociais e políticos.”.  Dessa 

forma, adotar esse viés territorial implica em personificar, fetichizar e reificar o território ao 

lhe atribuir um poder de decisão. Essa compreensão distorcida do conceito de território o 
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reduziu a um receptáculo, quando na verdade sua essência perpassa um ambiente politizado, 

em conflito e em construção, como resultado de relações sociais. (BRANDÃO, 2007).  

Na tentativa de minimizar essa confusão teórica, Schneider; Tartaruga (2004) 

apresentam a diferença entre o uso e o significado conceitual e instrumental do território. De 

acordo com os autores, por um lado o sentido analítico pressupõe referências teóricas e 

epistemológicas que passam por uma experimentação empírica. Já o uso instrumental e 

prático não requer essas condições, e assim é possível tratá-lo como uma abordagem, enfoque 

ou perspectiva territorial no tocante a sua utilização para os fenômenos, processos, situações e 

contextos que ocorrem em um determinado espaço sobre o qual se produzem e se 

transformam. 

Nessa conjuntura, consciente dessa diferenciação e reafirmando que o uso do 

conceito de território é bastante representativo ao traduzir a possibilidade de superação das 

leituras setoriais, torna-se fundamental incorporar outros elementos, sobretudo a compreensão 

de que os territórios não são únicos e, por consequência, apresentam conflitualidades 

inerentes, que promovem disputas territoriais. (FERNANDES, 2008, p.11).   

Logo, é fundamental ponderar que incorporar o território tão somente como um 

instrumento e, por consequência, menosprezando a sua amplitude como conceito geográfico, 

representa um apontamento de que a política pública pautada nessa orientação normativa não 

terá êxito quanto ao problema público que se propõe resolver. Na verdade, instrumentalizar o 

conceito de território é, antes de tudo, uma limitação para as políticas públicas ou até mesmo 

o que lhe atribui ineficiência nos resultados alcançados, tendo em vista que ocorre uma 

homogeneização dos aspectos inerentes ao território, especialmente os sujeitos sociais, as 

relações de poder, o conflito e a intencionalidade que permeiam a construção social dos 

territórios.     

A respeito dessa caracterização do território como instrumento, Fernandes (2008) 

reitera que essa concepção atua tão somente na sua redução a um espaço de governança – que 

é um tipo de território definido e adotado por órgãos governamentais e agências multilaterais 

– passando a utilizá-lo como instrumento de dominação das políticas, e vai de encontro à 

compreensão do autor de que o território é uma totalidade, mas não é uno, pois concebê-lo 

dessa forma consiste em ignorar os outros tipos territórios, e em desconsiderar 

proporcionalmente a existência de conflitos que são intrínsecos a esses territórios. Portanto,  

 

mais uma vez é importante lembrar que compreender o território como 

totalidade é fundamental para se entender sua multidimensionalidade e sua 
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multiterritorialidade. Enfatizamos que todas as unidades territoriais formam 

totalidades por conterem em si todas as dimensões do desenvolvimento: 

política, econômica, social, cultural e ambiental. Como os territórios são 

criações sociais, temos vários tipos de territórios, que estão em constante 

conflitualidade. Considerar o território como uno é uma opção para ignorar 

suas conflitualidades. (FERNANDES, 2008, p.8). 

 

Além disso, há que se explicitar também a contribuição de Schneider (2004, 

p.111) ao provocar uma discussão concernente à abordagem territorial do desenvolvimento 

rural e as suas articulações externas. Embora o território englobe atividades de diferentes 

setores da economia, buscando-se superar o hiato rural-urbano, uma questão importante que 

tem sido ignorada é que os territórios não devem ser considerados como ilhas, já que estão 

situados em um contexto nacional e internacional e, por sua vez, apresentam uma “dinâmica 

social, econômica, cultural, política ou de outra natureza, que é sistêmica e que influencia, 

pressiona e delimita os espaços de ação dos agentes.”. A partir de uma fundamentação teórica 

consistente, o autor propõe pensar os territórios como norteadores de articulações e mediações 

entre a diversidade e a heterogeneidade da sociedade local com o ambiente externo.  

Esses aspectos colaboram para o entendimento de que ao adotar o território como 

uma referência para a elaboração de políticas públicas de desenvolvimento rural, uma 

diversidade de elementos deverá ser considerada do ponto de vista de suas especificidades 

internas, tais como os conflitos, e suas relações externas, devido a sua contextualização 

espacial. Dessa forma, concorda-se com Fernandes (2008, p.18) ao elucidar que um princípio 

fundante é “pensar o desenvolvimento territorial como uma totalidade, em que se 

desenvolvem todas as dimensões: política, social, cultural, ambiental e econômica, [...] como 

um conjunto indissociável. Desenvolvimento e território são conceitos multidimensionais.”.  

É nessa ótica que Brandão (2007) defende que as políticas públicas 

territorializadas têm na sua essência uma articulação de escalas, arenas, níveis e instâncias. 

Assim, para o autor a abordagem territorial deve ter como referencial as escalas espaciais em 

sua dinâmica de transformação. “A escala espacial deve ser vista como um recorte para a 

apreensão das determinações e condicionantes dos fenômenos sociais referidos no território. 

Como um prisma que permite desvendar processos sociais, econômicos e territoriais 

singulares.”. (BRANDÃO, 2007, p. 57).  
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Embora neste estudo a escala não seja analisada em detalhe
4
, cabe recorrer a esse 

conceito como um elemento estruturante para uma análise geográfica do desenvolvimento 

rural. “Na realidade, todo fenômeno tem uma dimensão de ocorrência, de observação e de 

análise mais apropriada. A escala é também uma medida, mas não necessariamente do 

fenômeno, mas aquela escolhida para melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo.”. 

(CASTRO, 2000, p.127). É a partir dessa compreensão que buscar-se-á tratar nos próximos 

capítulos as políticas públicas de desenvolvimento rural que na atualidade têm pautado a 

abordagem territorial, particularmente o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).  

 

 

  

                                                 
4
 Para uma compreensão detalhada acerca do desenvolvimento e o controle social, considerando os seus 

desdobramentos territoriais a partir de uma análise escalar, ver a tese de Jorge Ramón Montenegro Gómez – 

Desenvolvimento em (des)construção: narrativas escalares sobre desenvolvimento territorial rural, 2006.  
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3 O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM GOIÁS: PERSPECTIVAS 

PARA A SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR  

 

 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi criado no âmbito do Programa 

Fome Zero, apresentando-se como uma ação conjunta de fortalecimento da agricultura 

familiar associada à promoção da segurança alimentar e nutricional no país. É a partir desse 

pressuposto que o presente capítulo buscará discutir os elementos da constituição desse 

programa em 2003, a partir de uma retrospectiva da sua trajetória do ponto de vista de uma 

avaliação para compreender a sua implementação no estado de Goiás e, por consequência, 

analisar os seus efeitos para a reprodução social e econômica da agricultura camponesa.  

3.1 A CONSTITUIÇÃO DO PAA NO BRASIL: UMA ANÁLISE ENTRE 2003 E 2014  

 

Para tratar da criação do Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil é 

importante retomar elementos da sua criação. O PAA foi instituído no Brasil a partir do Art. 

19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, em decorrência da identificação de um problema: 

o diagnóstico da prevalência da situação de insegurança alimentar nos domicílios particulares. 

(MEDEIROS,S/D). Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada 

pelo IBGE em 2004, 34,9% dos domicílios apresentava uma situação de insegurança 

alimentar leve, moderada ou grave, ou seja, um total de 18.035.000 milhões de domicílios.  

O PAA é a alternativa formulada para atenuar esse problema, representando uma 

ação estratégica do Programa Fome Zero, por meio da valorização da produção da agricultura 

familiar
5
, para atender a demanda de distribuição de alimentos no país.  

Dessa forma, a finalidade do programa era “incentivar a agricultura familiar, 

compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em 

situação de insegurança alimentar e à formação de estoques estratégicos.”. (BRASIL, 2003, 

p.8). Porém, houve uma ampliação das finalidades do PAA, uma vez que o Art. 19 foi 

alterado pela Lei nº 12.512 de 14 de outubro de 2011, passando a designar as seguintes 

atribuições ao programa:  

 

                                                 
5
 A partir desse momento o uso da expressão “Agricultura familiar” é referente somente ao termo utilizado do 

ponto de vista institucional, legalizado pela lei nº 11.326 de 24/07/2006, a Lei da Agricultura Familiar, porque a 

pesquisa tem como centralidade as políticas públicas voltadas para a denominada “Agricultura familiar”. Assim, 

é importante salientar que a análise está fundamentada na categorização da agricultura camponesa.  
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I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com 

fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de alimentos e industrialização e 

à geração de renda; 

II- incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar;  

III- promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, 

das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito 

humano à alimentação adequada e saudável;  

IV- promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras governamentais de 

alimentos, incluída a alimentação escolar;  

V- constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares;  

VI- apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da 

agricultura familiar; e  

VII- fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. (BRASIL, 2011). 

  

Mesmo após esse detalhamento, o Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, 

regulamentou novamente o Art. 19 da Lei nº 10.696, acrescentando-lhe duas finalidades, que 

são: VIII) promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de 

alimentos, e incentivar hábitos alimentares saudáveis em nível local e regional; e IX) 

estimular o cooperativismo e o associativismo. 

A partir desses elementos que caracterizam a constituição legal do PAA é possível 

notar a abrangência de suas incumbências no que tange a três pilares: produção, 

comercialização e distribuição de alimentos, envolvendo a agricultura de base familiar e 

pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional. Nesse sentido, é importante destacar a Lei 

nº 11.346, de 24 de julho de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) para assegurar o direito humano à alimentação adequada, pois de acordo 

com o Decreto nº 7.775, o PAA passa a integrar o SISAN (figura 5).  
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Figura 5 – Atribuições do PAA 

Fonte: MDS – Balanço de Avaliação do PAA (2003 a 2010), organizado pela autora.  

 

No que tange a esse aspecto da segurança alimentar, considera-se que o Decreto 

nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, representa mais um avanço, pois regulamentou a lei 

supracitada, e instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), 

além de estabelecer parâmetros para a criação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional.  

Por conseguinte, de acordo com as informações institucionais concernentes ao 

programa, o objetivo do PAA é assim apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS): 

 

O Programa propicia a aquisição de alimentos de agricultores familiares, 

com isenção de licitação, a preços compatíveis aos praticados nos mercados 

regionais. Os produtos são destinados a ações de alimentação empreendidas 

por entidades da rede socioassistencial; Equipamentos Públicos de 

Alimentação e Nutrição como Restaurantes Populares, Cozinhas 

Comunitárias e Bancos de Alimentos e para famílias em situação de 

vulnerabilidade social. Além disso, esses alimentos também contribuem para 

a formação de cestas de alimentos distribuídas a grupos populacionais 

específicos. (BRASIL, 2003?, não paginado).  
   

É pautando essas condições que o público beneficiário do PAA é composto pelos 

beneficiários fornecedores e os beneficiários consumidores de alimentos, incluindo também 

organizações fornecedoras e unidades recebedoras (BRASIL, 2012), que são detalhados no 

quadro 1. 
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Quadro 1 – Caracterização dos beneficiários do PAA 

PÚBLICO ALVO DEFINIÇÃO 

Beneficiários 

consumidores 

Indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional e 

aqueles atendidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos de 

alimentação e nutrição, pelas demais ações de alimentação e nutrição 

financiadas pelo Poder Público e pela rede pública e filantrópica de 

ensino.  

Unidade 

recebedora 

Organização formalmente constituída, contemplada na proposta de 

participação da unidade executora, que recebe os alimentos e os 

fornece aos beneficiários consumidores. 

Beneficiários 

fornecedores
6
 

Público apto a fornecer alimentos ao PAA segundo o art. 3º da Lei nº 

11.326, de 24 de julho de 2006
7
: os agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores 

artesanais, indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de 

quilombos rurais e de demais povos e comunidades tradicionais.  

Organizações 

fornecedoras 

Cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como 

pessoa jurídica de direito privado que detenham a Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF 

DAP Especial Pessoa Jurídica. 
 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), organizado pela autora. 
 

No âmbito dos aspectos estruturais para a execução desse programa é importante 

destacar a existência do Grupo Gestor do PAA (GGPAA), que é coordenado pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e composto por representantes de 

outros cinco ministérios: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG); Ministério da Fazenda (MF); e Ministério da Educação (MEC).  

Assim, o grupo gestor é responsável por acompanhar a operacionalização do 

PAA, o que lhe atribui algumas tarefas quanto à forma de funcionamento das modalidades do 

Programa; a metodologia para a definição dos preços de referência de aquisição de alimentos, 

considerando para isso tanto as diferenças regionais como a realidade da agricultura familiar; 

as condições de doação dos produtos que são adquiridos; as condições de formação dos 

estoques públicos; os critérios de priorização dos beneficiários fornecedores e consumidores; 

as condições para a aquisição e doação das sementes, mudas e outros materiais propagativos 

de culturas alimentares; dentre outras medidas. (BRASIL, 2012, p.8)  

                                                 
6
 A descrição desse público alvo foi modificada pelo Decreto nº 8.026, de 06 de junho de 2013, que alterou o 

decreto nº 7.775.   
7
 Para acessar os requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 11.326: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11326.htm.  
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Cabe ressaltar que o MDS e o MDA
8
 assumem maior centralidade nesse contexto, 

pois além de integrarem o Grupo Gestor também orientam o andamento do PAA do ponto de 

vista orçamentário, uma vez que os recursos públicos são oriundos desses dois ministérios, 

conforme apontam os dados institucionais. Na execução 2003 a 2010, o MDS teve uma 

participação correspondente a 89,04% do total de recursos, enquanto o MDA contribuiu com 

10,96% do orçamento total (gráfico 1), o que equivale a R$ 3.020.590.000,00 e R$ 

371.780.000,00 respectivamente. (BRASIL, 2011).  

 

 

Gráfico 1 – Distribuição da execução orçamentária do 

MDS e do MDA.  
Fonte: Relatório de Avaliação GGPAA, 2011, adaptado 

pela autora. 

 

Por conseguinte, vale ressaltar tanto as instâncias que orientam a efetivação do 

programa, representadas pelos estados, Distrito Federal, municípios e a Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) – empresa pública ligada ao MAPA, que administra as políticas 

agrícolas e de abastecimento – quanto as diferentes modalidades de atuação do PAA, 

evidenciadas no quadro 2. (BRASIL, 2012).  

 

 

 

 

                                                 
8
 A partir do dia 13 de maio de 2016 houve a extinção de alguns ministérios no governo interino de Michel 

Temer, dentre eles o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Ocorreu a fusão do MDA e do MDS 

passando a ser denominado de Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.   
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Quadro 2 – Modalidades de atuação do PAA9 

 

MODALIDADE OBJETIVO RECURSOS 

Compra com Doação 

Simultânea (CDS) 

Compra de alimentos diversos e doação 

simultânea às entidades com o objetivo de 

atender demandas locais de suplementação 

alimentar (Direito Humano à Alimentação 

Adequada). 

R$ 6.500,00 por unidade 

familiar/ano (individualmente) 

R$ 2.000.000,00 por organização 

fornecedora/ano 

 

Compra direta (CD) 

Compra de produtos definidos pelo Grupo 

Gestor do PAA e o objetivo de sustentar 

preços de uma pauta específica de produtos 

definida pelo GGPAA.  

 R$ 8.000,00 por unidade familiar 

(é acessada individualmente) 

R$ 500.000,00 por organização 

fornecedora/ano 

Incentivo à Produção e 

ao Consumo de Leite 

(PAA Leite) 

Compra de leite que será doado aos 

beneficiários consumidores após o 

beneficiamento para contribuir com o 

aumento do consumo de leite pelas famílias 

em situação de insegurança alimentar e 

nutricional. 

 R$ 4.000,00 por unidade familiar/ 

semestre. 

 

Apoio à Formação de 

estoques (FE) 

Apoiar financeiramente a constituição de 

estoques de alimentos por organizações da 

agricultura familiar, visando agregação de 

valor à produção e sustentação de preços. 

Esses alimentos serão posteriormente 

comercializados para a devolução dos 

recursos financeiros ao Poder Público. 

R$ 8.000,00 por unidade 

familiar/ano.  

* O valor total não pode ultrapassar 

R$ 1,5 milhão por cada 

organização/ano, sendo a primeira 

operação limitada à R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais). 

Compra institucional 

 

Compra da agricultura familiar por meio da 

realização de chamada pública, tendo como 

finalidade o atendimento de demandas de 

consumo de alimentos, de sementes e outros 

materiais propagativos por parte do órgão 

comprador. 

R$ 20.000,00 por órgão 

comprador/ ano 

R$ 6.000.000,00 por organização 

fornecedora/ano. 

Aquisição de sementes 

Compra de sementes, mudas e materiais 

propagativos para alimentação humana ou 

animal de beneficiários fornecedores para 

doação a beneficiários consumidores ou 

fornecedores.  

R$ 16.000,00 por ano 

 

R$ 6.000.000,00 por organização 

fornecedora/ano 

 

*Aquisições com valores acima de 

R$ 500.000,00 deverão ser 

realizadas por meio de chamada 

pública 

 

 

Fonte: Legislação PAA (2012), organizado pela autora.  

  

 No que concerne a essas modalidades, as informações oficiais apontam que o 

MDS e o MDA atuam de forma diferenciada. Por um lado, o MDS orienta as modalidades de 

Compra Antecipada (CA) – disponível somente em 2003 e 2004, Compra Direta (CD), PAA 

Leite, Compra por Doação Simultânea (CDS) e Formação de Estoques (FE). Já o MDA 

                                                 
9
Os valores apresentados neste quadro quanto aos recursos permitidos para cada modalidade de atuação do PAA 

estão previstos no Decreto nº 8.293, de 12 de agosto de 2014, que alterou o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 

2012, que dispõe sobre o Programa de Aquisição de Alimentos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8293.htm>. Acesso em: 27 out. 2014. 
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executa apenas a Compra Direta e a Formação de Estoques, e disponibilizou orçamento para o 

funcionamento do PAA a partir de 2006.   

 Mas, é importante frisar que, segundo a avaliação do GGPAA, a evolução do 

orçamento destinado por cada ministério ao PAA é bastante distinta, sendo que o MDS tem 

sido predominantemente responsável pelo maior aporte financeiro do programa, uma vez que 

executa um número maior de modalidades. Os recursos orçamentários do MDS apresentam 

uma elevação crescente, já o MDA, mesmo sendo acionado tardiamente ao início do PAA, 

ainda assim apresenta uma execução orçamentária inferior ao limite financeiro 

disponibilizado, como pode ser observado nos gráficos 2 e 3.   

 

 

Gráfico 2 – Valores orçamentários, financeiros e execução dos recursos do PAA pelo MDS 
Fonte: MDS – Balanço de avaliação do PAA (2003 a 2010) 

 

 
 

Gráfico 3 – Valores orçamentários, financeiros e execução dos recursos do PAA pelo MDA 
Fonte: MDS – Balanço de avaliação do PAA (2003 a 2010) 
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 A partir de todos esses aspectos institucionais que foram apresentados, busca-se 

realizar nesse momento uma análise da implementação do PAA no país, adotando como 

referência o relatório descritivo elaborado pelo Grupo Gestor (GGPAA) em dezembro de 

2010 para o balanço de avaliação da execução do programa entre 2003 e 2010.  

 O primeiro ponto a ser considerado é referente ao público beneficiário, 

especificamente da categoria beneficiário fornecedor. De acordo com as informações da 

apresentação institucional do PAA, o fornecedor é o grupo composto pelos “agricultores 

familiares, com prioridade para povos e comunidades tradicionais, indígenas, pescadores, 

acampados e assentados da Reforma Agrária, agricultores familiares pobres e suas 

organizações.”. (BRASIL, S/D, p.7). Logo, nota-se que determinados grupos são priorizados 

do ponto de vista legal. Apesar disso, a avaliação do programa assinala que 90% do público 

fornecedor é da agricultura familiar, sendo que a participação dos assentados ainda é reduzida, 

evidenciando uma lacuna da implementação do programa para os públicos prioritários da 

política ( ). 

  

 

Gráfico 4 – Participação dos grupos específicos do público fornecedor em 2009 (exclusão da 

CDS-execução municipal e PAA Leite) 
Fonte: MDS – Balanço de avaliação do PAA (2003 a 2010), adaptado pela autora.  

     

 E, neste caso, ainda cabe salientar a distinção feita entre o agricultor familiar e o 

assentado, evidenciando que institucionalmente são considerados como públicos beneficiários 

distintos, sendo que dessa forma apresentam-se duas possibilidades para a reflexão, uma 

quanto a valorização desse público da reforma agrária, a exemplo da sua prioridade no PAA, e 
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a outra como um alerta para as funções que lhe são atinentes, sem considerá-los como 

agricultores.       

Nesse sentido, conforme aponta a avaliação do GGPAA o programa preza por 

uma priorização dos agricultores mais pobres, mas tem ocorrido uma baixa inclusão das 

populações específicas, por isso   

 

ainda que a sua execução ocorra em todo o território nacional, muitas vezes 

seu atendimento está concentrado em algumas localidades, com recursos 

volumosos atendendo um público restrito e não obrigatoriamente o mais 

carente. Neste caso é importante destacar que ainda é possível avançar numa 

distribuição mais equilibrada dos recursos, evitando-se a concentração em 

determinadas localidades e priorizando o atendimento daquelas com maiores 

níveis de insegurança alimentar. (BRASIL, 2011, p. 59). 

  

 O segundo ponto a ser analisado é referente à perspectiva operacional, pois é 

diretamente vinculada aos recursos praticados, e o período de 2003 a 2010 revela uma 

particularidade, visto que determinadas modalidades adquiriram maior importância e foram 

priorizadas. Esse fato por si já evidencia uma deficiência do PAA no que tange a sua 

efetivação para atingir o público alvo selecionado, e reverbera na abrangência do programa, o 

que pode ser observado no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Modalidade predominante no PAA – 2003 a 2010 

 

Ano Modalidade 

2003 1ª PAA Leite / 2ª Compra Antecipada 

2004 1ª PAA Leite / 2ª Compra Antecipada 

2005 1ª PAA Leite / 2ª Compra por Doação Simultânea 

2006 1ª PAA Leite / 2ª Compra por Doação Simultânea 

2007 Compra por Doação Simultânea 

2008 Compra por Doação Simultânea (50% dos recursos) 

2009 Compra por Doação Simultânea e PAA Leite 

2010 Compra por Doação Simultânea (55% dos recursos) 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).  

Organizado pela autora. 

 

Embora o relatório do GGPAA (BRASIL, 2010) aponte que em boa medida as 

diretrizes de públicos e finalidades estão sendo cumpridas, também se destaca nessa avaliação 

que algumas modalidades, como a Formação de Estoques e Compra Direta, apresentam como 

critério a participação de organizações estruturadas visando manter a regularidade e o volume 
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do abastecimento de alimentos. Dessa forma, essas formas de operação do PAA passam a se 

concentrar na região Sul. 

Mesmo com essa distinção das modalidades, a análise da execução do PAA no 

período entre 2003 a 2010 revela uma participação reduzida das modalidades Compra 

antecipada e Formação de Estoques pela agricultura familiar, destacando-se a Compra com 

Doação Simultânea e o Incentivo a Produção e Consumo de Leite, como pode ser observado 

no gráfico 5.  

 

 

Gráfico 5 – Execução do PAA entre 2003 e 2010 

Fonte: Balanço de avalização do PAA, adaptado pela autora. 

 

Em outras palavras, a menor participação da modalidade Formação de Estoques 

significa que o programa não viabiliza somente a inserção de agricultores familiares 

consolidados e que já conseguem obter renda por meio das suas atividades no estabelecimento 

rural. Essa modalidade corresponde à única  que apresenta como exigência a forma de acesso 

exclusivamente por meio das organizações (cooperativas e associações), e sendo a sua 

representatividade correspondente a 8% do efetivo total de possibilidades, isso denota que os 

agricultores não consolidados podem participar do programa a partir das outras modalidades 

que permitem tanto o acesso individual como a organização coletiva.     

Entretanto, tal critério de organização dos beneficiários fornecedores que foi 

mencionado implica em atribuir um papel fundamental para cooperativas e associações nesse 

processo, o que na verdade manifesta uma prática presente há algum tempo no país, pois 

como bem destaca Oliveira (2010), após a década de 1980, no contexto de uma crise 

estrutural da economia brasileira, intensifica-se a mobilização e a organização de segmentos 

da sociedade civil, a exemplo dos produtores rurais. Ou seja, 
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visando acalmar os ânimos e controlar os rumos da sociedade civil, o Estado 

passou a incentivar a participação do produtor rural, estimulando-o a se 

organizar em associações que permitissem integrá-lo de forma competitiva 

ao mercado. Assim, seguindo os postulados do Banco Mundial – principal 

financiador do Estado brasileiro - as políticas públicas de fomento ao 

produtor rural passaram a ser vinculadas à sua participação em associações. 

(OLIVEIRA, 2010, p.41). 

 

Segundo o autor, é dessa forma que as associações de produtores ganham 

relevância no espaço rural brasileiro, seja pela possibilidade de obtenção dos recursos 

provenientes das políticas públicas, seja pela necessidade de mobilização social e organização 

das suas pautas reivindicatórias ao governo federal. Consequentemente, verifica-se que 

programas como o PAA atualizam o incentivo a essa forma de organização dos produtores 

rurais.  

Ademais, Ploeg (2008) em sua reflexão quanto aos camponeses e a condição 

camponesa, revela que essa característica organizacional é subjacente ao modo camponês de 

fazer agricultura, considerando que é implícito o equilíbrio entre os interesses comunitários e 

os interesses individuais. Logo, é por meio dessa cooperação que é possível ampliar a luta por 

autonomia para além do nível particular de cada camponês, assim o autor enfatiza que “a 

cooperação, seja de que tipo for, é sempre uma instituição estratégica e indispensável dentro 

das sociedades camponesas, especialmente quando enfrentam ambientes hostis. A cooperação 

representa uma linha de defesa muito necessária [...]”. (PLOEG, 2008, p.101, grifos do autor).  

Com efeito, consta no relatório de avaliação do PAA, elaborado por Delgado 

(2013), que as organizações associativas que foram induzidas pelo PAA ou ainda pré-

existentes ao programa também têm sido veículos de organização das comunidades. Nessas 

circunstâncias,  

 

associações e cooperativas familiares cumprem um papel crucial na 

organização dos agricultores para participar do PAA, que lhes acarretam 

custos administrativos fixos para participar do Programa e custos 

operacionais, para realizar a tarefa de distribuição – coleta entre os 

agricultores e entrega às entidades assistidas. (DELGADO, 2013, p. 18).  

 

Além disso, identifica-se como outro resultado da implementação do programa a 

predominância da modalidade PAA Leite, sendo responsável por consolidar tanto a região 

nordeste quanto a região sudeste – representada pelo norte do estado de Minas Gerais – como 

aquelas que concentram o maior volume de recursos arrecadados com o PAA, o que pode ser 

visualizado no gráfico 6 oriundo da avaliação do programa e que destaca o período entre 2003 
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e 2010. Por outro lado, nota-se que as regiões Norte e Centro-oeste não aparecem com uma 

participação significativa no recebimento de recursos públicos, o que é comprovado no 

gráfico 7. Essa constatação ainda é recorrente quando se analisa as informações sobre a 

localização das famílias que vendem para o PAA, segundo as regiões geográficas, como 

ilustra o gráfico 8.  

 

 

Gráfico 6 – Recursos aplicados por Região e executores ao longo do período 2003 a 2010 
Fonte: Balanço de Avaliação do PAA. 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos recursos por região geográfica – Período 2003 a 2010 

Fonte: MDS – Apresentação Institucional do PAA, adaptado pela autora. 

 

 

Gráfico 8 – Localização das famílias que comercializam no PAA 
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Fonte: Cartilha PAA – 10 anos, adaptado pela autora. 

 

Apesar das diferenciações regionais, ao considerar os dados nacionais é possível 

constatar, segundo o balanço de avaliação do PAA, uma expansão do programa por meio de 

um maior número de recursos aplicados, o aumento do número de agricultores familiares 

participantes e de pessoas atendidas, como também da quantidade de alimentos adquiridos, 

conforme pode ser visualizado na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Execução Orçamentária do PAA - 2003 a 2014 

Período 
Recursos Aplicados -

R$ em (Milhões) 

Nº. de Agr. Fam. 

Participantes 
Pessoas Atendidas 

Alimentos 

Adquiridos (t) 

2003 R$144,92  42.077  226.414  135.864  

2004 R$180,00  68.576  4.261.462  339.925  

2005 R$333,06  87.292  6.450.917  341.755  

2006 R$492,09  147.488  10.700.997  466.337  

2007 R$461,06  138.900  14.512.498  440.837  

2008 R$509,47  168.548  15.407.850  403.155  

2009 R$591,03  137.185  13.028.986  509.955  

2010 R$680,75  155.166  18.875.174  462.429  

2011 R$667,32 160.011 20.976.657 517.921 

2012 R$839,217 185.979 22.518.088 529.033 

2013 R$443,185 96.912 10.983.793 280.175 

2014 R$536,523 107.120 201.919.826 291.660 

Total R$ 5.878,63 1.495.254 339.862.662 4.719.046 

 
Fonte: MDS – Balanço de Avaliação do PAA (2003 a 2010) e PAA Data Sagi. Adaptado pela autora. 

 

Todavia, deve-se pontuar que em outro relatório de avaliação do programa, 

apresenta-se a incipiente abrangência do PAA, afirmando-se que o programa tem atuado 

isoladamente na elevação da renda agrícola da produção vinculada à base da pirâmide, que 

representa um maior número de estabelecimentos rurais com os menores rendimentos (até 02 

salários mínimos). Portanto, a cobertura nacional ainda é irrisória: de 4 a 6% dos 

estabelecimentos familiares (DELGADO, 2013), posto que a representatividade da agricultura 

familiar no Brasil segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006 é bastante significativa, 

pois foram identificados 4.367.902 estabelecimentos de agricultores familiares, o que equivale 
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a 84,4% dos estabelecimentos brasileiros. Além disso, a área ocupada por esses agricultores 

familiares revelam uma estrutura agrária notadamente concentrada no país, porque esse 

efetivo de estabelecimentos ocupava uma área de 80,25 milhões de hectares, isto é, 24,3% da 

área total, e por outro lado os estabelecimentos não familiares mesmo representando 15,6% do 

total ocupavam 75,7% da área total. Com isso, a área média dos estabelecimentos familiares 

era de 18,37 ha, e a dos não familiares, de 309,18 ha. (FRANÇA et al., 2009, p.20). 

Mesmo assim, o aludido avanço quantitativo nos dados referentes ao público-alvo 

desde a criação do programa observado na tabela 01 é corroborado pela análise apresentada 

por Delgado (2013), uma vez que 

 

do ponto de vista desta avaliação, pode-se interpretar as mudanças havidas, 

sob diferentes enfoques: 1) houve significativa ampliação de públicos alvo 

nos Polos “a” (do agricultor familiar) e “b”(das entidade assistidas por 

provisão alimentar) do PAA, com a  introdução de quota dos 30%, aplicável 

aos 45 milhões de estudantes do ensino básico; 2) houve também acréscimo 

significativo de recursos orçamentários ao PAA para o período 2011-2014 

(crescimento médio anual programado de 45,0%), que se deve atribuir às 

prioridades criadas pela nova Lei (12.512 de 2011). (DELGADO, 2013, 

p.13).  

 

Outro aspecto positivo que se destaca com o funcionamento do PAA é a 

diversificação de alimentos produzidos pelos agricultores fornecedores que se expressa na 

variedade de produtos ofertados, desde hortaliças, frutas, cereais, leite e derivados, 

panificados e massas até mel, doces e polpas de frutas, como pode ser verificado na tabela 2. 

Assim, “o PAA se constitui numa importante forma de diversificação da dieta dos 

beneficiários.”. (BRASIL, 2010, p.21). E, ao mesmo, tempo corrobora a importância desse 

segmento para a produção de alimentos no país, em termos de quantidade necessária e 

qualidade nutricional adequada, pois esses alimentos adquiridos por meio do PAA “são 

extremamente diversificados, totalizando mais de 400 tipos de produtos desde 2003. [...]. 

Muitos desses produtos são regionais, e sua aquisição opera no intuito de valorizar e respeitar 

os hábitos alimentares locais e a vocação agrícola regional.” (CONAB, 2015, p.9).   
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Tabela 2 – Produtos e volume de recursos nas modalidades do PAA no ano de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MDS – Balanço de Avaliação do PAA, 2011. 

 

No entanto, o incentivo aos produtos orgânicos e agroecológicos por meio do 

pagamento de um valor 30% superior ao que é atribuído ao produto convencional ainda não 

foi suficiente para aumentar esse tipo de oferta, que correspondeu a pouco mais de 1% do 

total de alimentos distribuídos, como visualiza-se no gráfico 9. Em termos dos recursos 

alocados em 2009, o volume destinado aos produtos convencionais foi de R$ 564.114.658,68; 

enquanto para os produtos orgânicos e agroecológicos foi R$ 4.264.638,42. No que tange a 

esse aspecto ainda embrionário no PAA, destaca-se na avaliação que um dos entraves é a 

certificação dos produtos dessa categoria de alimentos.  

 

 

Gráfico 9 – Participação e distribuição geográfica de produtos orgânicos e agroecológicos na execução 

da CONAB em 2009 

Fonte: MDS – Balanço de Avaliação do PAA, 2010. 

Produto Valor (R$) % 

Leite e derivados 246.686.799,27 43,7 

Grãos e cereais  131.798.384,68 23,4 

Frutas (in natura, suco e polpa) 46.866.025,69 8,3 

Hortaliças, raízes e tubérculos 45.192.045,15 8,0 

Carnes e ovos 17.881.657,65 3,2 

Farináceos 17.672.358,03 3,1 

Mel 10.932.359,72 1,9 

Panificados  10.892.124,21 1,9 

Doces 9.696.961,22 1,7 

Pescado 6.340.842,03 1,1 

Oleaginosas 5.516.885,28 1,0 

Outros 5.480.038,54 1,0 

Açúcares 4.996.655,35 0,9 

Condimentos 4.161.521,86 0,7 

Total geral 564.114.658,68 100 
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Para além dessa evidência também é notório destacar a dificuldade existente na 

prática de uma transformação do processo produtivo por meio de uma transição 

agroecológica, justamente por ser contrária ao que foi veiculado como modelo de agricultura 

ideal, com melhores índices de produção e produtividade com base no pacote tecnológico da 

Revolução Verde. Nesse sentido, o dossiê da Abrasco (2015) em sua discussão sobre os 

impactos dos agrotóxicos para a saúde, destaca que mesmo com a difusão de experiências 

agroecológicas no país que evidenciam garantidas possibilidades de êxito, um dos grandes 

gargalos é referente às políticas públicas, porque essas práticas “ainda recebem apoio 

insuficiente das políticas públicas, e estão frequentemente ameaçadas pela expansão do 

modelo da modernização da agricultura, especialmente pelas grandes empresas do 

agronegócio e pela cultura imposta quando da chamada Revolução Verde.”. (CARNEIRO, 

2015, p.253). Portanto, 

 

há urgência por uma política de Estado que ofereça mecanismos e ações 

estratégicas para a promoção da agroecologia e o fortalecimento de suas 

práticas de produção de alimentos saudáveis, garantindo a agricultura 

familiar agroecológica e a soberania e segurança alimentar de todos e todas. 

As políticas vigentes direcionadas para a produção familiar tem induzido 

parcelas crescentes desse segmento ao atrelamento subordinado a setores do 

agronegócio. As políticas inovadoras em vigor, por sua vez, são 

insuficientes, pouco abrangentes e fragmentadas, não se constituindo num 

corpo coerente de ações públicas voltadas para a promoção da agroecologia. 

(CARNEIRO et al., 2015, p.387).  
 

  Além disso, mais do que a dificuldade para conseguir a certificação, e 

considerando a ineficiência das políticas públicas direcionadas para esse fim, destaca-se 

também o problema da assistência técnica, porque segundo o dossiê da Abrasco (2015), as 

próprias chamadas públicas tem inibido o processo de transição agroecológica, visto que 

definem previamente as atividades a serem realizadas, por exemplo, o que acaba cerceando a 

autonomia de decisão dos agricultores. E a situação torna-se ainda mais complicada 

considerando a formação dos profissionais que realizam a extensão rural no país, pois é 

predominantemente “voltada para a difusão do modelo agroquímico de produção agrícola, o 

que torna necessário fortalecer o enfoque agroecológico nas universidades e escolas 

agrotécnicas, assim como a aproximação das organizações de ATER e ATES com as 

universidades e centros de pesquisa.”. (CARNEIRO et al., 2015, p. 388). 

Quanto ao público beneficiário consumidor, o grupo gestor pondera o predomínio 

das escolas, entretanto mesmo assim observa-se uma diversidade de participação de outras 

entidades, a exemplo de associações beneficentes, creches, hospitais, abrigos, albergues, 
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associações comunitárias, amparo a crianças, instituições religiosas, atendimento de idosos, 

dentre outras.  

Por fim, é importante salientar que o PAA colocou em pauta dois importantes 

aspectos: de um lado, a comercialização da produção da agricultura camponesa, do outro lado 

o combate da insegurança alimentar. Nesse sentido, como bem destaca a avaliação feita pelo 

grupo gestor, “o PAA estimula a produção, criando condições para o escoamento da produção 

com melhores preços como forma de garantia de renda. Possibilita a formação de estoques de 

alimentos para atendimento de situações de emergência.”. (BRASIL, 2010, p.56).  

Para Delgado (2013), o Programa de Aquisição de Alimentos atua a partir da 

associação de uma política agrícola que pauta o fomento econômico e da política social, 

baseada na proteção social. Nessa perspectiva, o autor alerta que há uma necessidade de 

planejar uma mudança no PAA, qual seja: a sua conversão de programa de governo em 

política permanente de Estado, o que também é salientado pelo grupo gestor ao recomendar a 

sua transformação em política pública permanente.  

Dados esses apontamentos, no próximo item busca-se caracterizar o PAA no 

estado de Goiás, por meio de uma análise que será orientada pela discussão acerca da 

produção de alimentos, a segurança e a soberania alimentar, e a agricultura camponesa.  

3.2 PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, AGRICULTURA CAMPONESA E SEGURANÇA/ 

SOBERANIA ALIMENTAR: O PAA NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Ao analisar a execução de um programa que tem como fundamento a produção de 

alimentos que sejam direcionados a um público em situação de vulnerabilidade social, tal 

como é concebido no PAA, torna-se salutar compreender as particularidades dessa temática, 

entendendo que a produção de alimentos, a soberania e a segurança alimentar são temas 

imbricados.  

A disseminação e consolidação de um modelo mundial de produção de alimentos 

como ocorreu a partir da Revolução Verde com a modernização agrícola, orientou tanto a 

destruição de uma agricultura de bases tradicionais por meio do descrédito atribuído aos seus 

resultados, quanto a gênese de um sistema produtivo hegemônico e excludente. Ao tecer uma 

análise crítica desse processo, Shiva (2003) alerta sobre a existência das monoculturas da 

mente, pautadas na imposição de um modelo de agricultura ancorado na monocultura, 

disseminando uma ideologia dominante, e exercendo um controle que ultrapassa a 
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transformação das formas de produzir alimentos. Mais do que a técnica, tem-se a política e o 

poder que, associados, constituíram as chamadas monoculturas da mente.  

E é a partir dessa perspectiva que “o saber científico dominante cria uma 

monocultura mental ao fazer desaparecer o espaço das alternativas locais, de forma muito 

semelhante às monoculturas das variedades de plantas importadas, que leva à substituição e 

destruição da diversidade local.” (SHIVA, 2003, p.25). Dessa forma, afeta-se diretamente dois 

importantes elementos: as alternativas locais de reprodução social e econômica com suas 

formas de produção, e a biodiversidade local, o que compreende tanto a diversidade cultural 

como a biológica. Em síntese, tem-se como consequência desse processo a descaracterização 

dos “saberes e fazeres” das comunidades camponesas, porque contemplam tanto a dimensão 

produtiva quanto a diversidade sociocultural.  

Analisando esse mesmo contexto, Ploeg (2008) esclarece que essas 

transformações produtivas e impositivas correspondem a um modelo dominante que é 

constituído por empresas de processamento e de comercialização de alimentos, operando em 

escala mundial, ao qual ele atribui a denominação de Império, personificado na figura de 

grupos de agronegócio, grandes varejistas, mecanismos estatais, modelos científicos, 

tecnologias, dentre outros. Dessa feita, compreendendo esse Império como uma nova forma 

de ordenamento, o autor assinala que um dos elementos basilares de tal processo são as 

desconexões, haja vista que a partir do Império a produção e o consumo de alimentos tornam-

se cada vez mais desconectados no tempo e no espaço e, “da mesma forma, a produção 

agrícola está descontextualizada, ou seja, está desconectada das especificidades dos 

ecossistemas locais e das sociedades regionais.”. (PLOEG, 2008, p.20).  

Portanto, dois aspectos em comum são sobressalentes nas análises de Shiva 

(2003) e Ploeg (2008), primeiro porque se trata de sistemas dominantes, mesmo sendo 

denominados de formas diferenciadas por cada um – monoculturas da mente e Império, 

respectivamente – e que, em suma, são a expressão máxima da subordinação camponesa a 

esse processo em todas as suas múltiplas dimensões: social, econômica, política e cultural. 

Em segundo lugar, os referidos autores apresentam como proposta a reafirmação da 

agricultura camponesa, com a defesa das suas formas de produzir em consonância com a 

preservação e a manutenção da biodiversidade e dos seus saberes e fazeres tradicionais. Em 

síntese,  

 

a ascensão do Império, como princípio orientador que cada vez mais governa 

a produção, o processamento, a distribuição e o consumo de alimentos, está 
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contribuindo para o avanço do que parece ser uma crise agrária inevitável. 

Isso também acontece porque o Império atua através de uma exploração 

ecológica e socioeconômica descuidada, se não mesmo através da 

degradação da natureza, dos agricultores, dos alimentos e cultural. A 

industrialização implica a destruição do capital ecológico, social e cultural. 

[...] Acredito que essa crise internacional e multidimensional apenas poderá 

ser evitada e solucionada através da recampesinização generalizada e, 

possivelmente, renovada. (PLOEG, 2009, p.28).  

 

Assim, é elucidativo também contextualizar a adoção do pacote tecnológico da 

Revolução Verde numa conjuntura mundial que discutia o problema da fome da população. 

De um lado, Stédile; Carvalho (2012) apresentam a tese defendida por Josué de Castro desde 

1950, segundo a qual a fome e a desnutrição são ocorrências naturais, porém resultantes das 

relações sociais e de produção estabelecidas entre os homens. Nesse sentido, a ocorrência da 

fome “tem suas causas no controle da produção da distribuição dos alimentos e na renda 

auferida pelas pessoas.”. (STÉDILE; CARVALHO, 2012, p. 717). Mas, por outro lado, 

  

a teoria de Josué de Castro foi combatida nas décadas de 1960 e 1970, no 

contexto da luta ideológica durante o período da Guerra Fria, com um 

conceito introduzido e difundido pelo governo dos Estados Unidos de que o 

problema da fome era causado pela baixa produtividade física das lavouras. 

Portanto, era preciso difundir novas técnicas de produção agrícola baseadas 

no modelo de agroquímicos, com uso intensivo de adubos químicos, venenos 

agrícolas e mecanização agrícola. Esse pacote tecnológico foi chamado 

Revolução Verde, pois o aumento da produtividade física das lavouras 

eliminaria a fome [...]. (STEDILE; CARVALHO, 2012, p. 720-21).  

  

Com a disseminação dessas inovações têm-se efeitos perversos do ponto de vista 

social e ambiental, já amplamente discutidos em outros espaços, por se tratar de um processo 

parcial de transformações, visto que a modernização da agricultura ficou restrita a algumas 

áreas, priorizaram alguns produtos nas atividades agropecuárias, e foi direcionada 

especificamente para alguns produtores rurais, isto é, aqueles que foram capazes de adotar as 

inovações tecnológicas. (GRAZIANO NETO, 1982; NUNES et al., 1982).  

Mediante a isso, há que se destacar que um dos principais resultados da 

Revolução Verde consistiu na intensificação da concentração da propriedade da terra e da 

produção, o que reverberou diretamente no êxodo rural, nas migrações entre países e 

promoveu o maior empobrecimento dos camponeses, como também mais fome em todo o 

mundo. (STÉDILE; CARVALHO, 2012, p. 721).  

Outro ponto bastante salientado por Shiva (2003) é referente à desqualificação das 

safras de alimentos produzidas pelas comunidades locais, que são cerceadas em sua 
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autonomia produtiva e de autoconsumo, pois o sistema dominante ao destruir a diversidade 

biológica impõe um único sistema produtivo. Nesse mesmo sentido, em outras palavras Ploeg 

(2008) enfatiza que o Império é um modo de ordenamento pautado na desconstrução dos 

modos de produção locais, e que tem resultados incalculáveis.   

Dentro dessa lógica instituída, é importante ponderar uma situação forjada no 

âmbito das monoculturas da mente, e que evidenciam diferentes formas de monopólio e 

dominação produtiva, visto que “genes, variedades, sabores, alimentos mantidos por milênios 

na interação entre cultura e natureza transformaram-se em mercadorias apropriadas pelas 

corporações.”. (PEREIRA, 2012, p. 691).  

Mais do que esse controle exercido pelas corporações, tem-se um domínio da 

produção mundial de alimentos, do mercado de sementes e insumos por parte de um grupo 

seleto de empresas. Tal como é ilustrado no documentário “Sementes da Liberdade” (2012), 

as sementes se transformam de um elemento sagrado e criador de vida em uma mercadoria 

poderosa e que é usada para monopolizar a produção global de alimentos. Portanto, como foi 

evidenciado trata-se do reconhecimento de que a agricultura global é um mercado não 

explorado e ao mesmo tempo altamente lucrativo, e essas empresas ao proliferarem a suas 

sementes realizam a privatização do sistema de alimentação do mundo. 

Assim, Shiva (2003), em sua análise publicada pela primeira vez em 1993, já 

alertava que as dez maiores companhias controlavam 20% do mercado global de sementes. 

Atualmente, dez empresas dominam 75% do mercado mundial de sementes
10

 (quadro 4), 

sendo que três delas controlam mais da metade desse mercado, são elas: Monsanto (26%), 

DuPont Pioneer (18,2%) e Syngenta (9,2%), totalizando 53%.  

 

Quadro 4 – Ranking do Mercado Mundial de Sementes em 2015 

1º Lugar Monsanto 

2º Lugar DuPont Pioneer 

3º Lugar Syngenta 

4º Lugar Vilmorin (do francês Grupo Limagrain) 

5º Lugar WinField 

6º Lugar KWS 

7º Lugar Bayer Cropscience 

8º Lugar Dow AgroSciences 

9º Lugar Sakata 

                                                 
10

 Esses dados foram divulgados no Relatório publicado pelas organizações Via Campesina e Grain, intitulado 

“A criminalização das sementes camponesas. Resistências e lutas”.  
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10º Lugar Takii 
 

Fonte: Aranda (2015) - Relatório “A criminalização das sementes 

camponesas. Resistências e lutas”, adaptado pela autora.  

 

Nessas condições, contraditoriamente ao que foi apresentado como projeto para 

solucionar o problema da fome, Shiva (2003) assevera que  

 
o único milagre que parece ter sido realizado com a estratégia de criação de 

sementes da Revolução Verde é o surgimento de pragas e doenças e, com 

elas, a demanda cada vez maior por pesticidas. No entanto, os novos custos 

das novas pragas e pesticidas venenosos nunca foram considerados parte do 

“milagre” das novas sementes que seus criadores modernos trouxeram ao 

mundo com o nome de ‘segurança alimentar’ crescente. (SHIVA, 2003, 

p.76). 

 

Dessa forma, sustentando o discurso da segurança alimentar, de fato ocorreu um 

agravamento da situação, uma vez que segundo Stédile; Carvalho (2012), na década de 1970 a 

fome atingia 60 milhões de pessoas no mundo e, atualmente, os dados do relatório “O Estado 

da Insegurança Alimentar no Mundo 2015”, da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), revelam um número impressionante de 795 milhões de 

pessoas que ainda sofrem com a fome. (FAO; FIDA; PMA, 2015).  

Consequentemente, ao observar esse quadro mundial da fome é possível afirmar 

que as transformações não contribuíram para a promoção da segurança alimentar, que é 

definida pela FAO como uma situação na qual todas as pessoas têm, a todo o momento, 

acesso físico, social e econômico a quantidades suficientes de alimentos seguros e nutritivos 

para suprir as suas necessidades nutricionais e as suas preferências de alimentos, buscando 

levar uma vida ativa e saudável. Nesse contexto, encontra-se muito distante da efetivação das 

quatro dimensões da segurança alimentar, quais sejam: 1) disponibilidade de alimentos, 2) 

acesso físico e econômico aos alimentos, 3) utilização dos alimentos, e 4) estabilidade ao 

longo do tempo. (FAO, 2014).  

Ademais, Stédile; Carvalho (2012, p. 721) acrescentam que o conceito de 

segurança alimentar foi criado na década de 1990 como parte integrante dos direitos humanos, 

para que todas as pessoas tivessem como garantia “o direito à alimentação, cabendo aos 

governos o dever de implantar políticas públicas que garantissem a oferta de alimentos 

básicos à população de seus países”. Todavia, embora os autores destaquem que esse 

compromisso foi sendo adotado e adaptado pelos governos em conformidade com as 

orientações da FAO, as políticas elaboradas não foram suficientes para solucionar as causas 
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da fome e da desnutrição, e é em decorrência disso que foi proposto o conceito de soberania 

alimentar. 

Ainda de acordo com esses autores, em 1996, durante a realização da Cúpula 

Mundial sobre a Alimentação (CMA) pela FAO, a Via Campesina Internacional lançou o 

conceito de soberania alimentar, em contraposição ao de segurança alimentar, porque sendo o 

alimento um direito humano, e não uma mercadoria, a sua produção e distribuição representa 

uma questão de sobrevivência e, por conseguinte, trata-se de uma questão de soberania 

popular e nacional. Dessa forma, a  

 

soberania alimentar significa que, além de terem acesso aos alimentos, as 

populações de cada país têm o direito de produzi-los. E é isso que pode 

garantir a elas a soberania sobre suas existências. O controle da produção 

dos seus próprios alimentos é fundamental para que as populações tenham 

garantido o acesso a eles em qualquer época do ano e para que a produção 

desses alimentos seja adequada ao bioma onde vivem, às suas necessidades 

nutricionais e aos seus hábitos alimentares. O alimento é a energia de que 

necessitamos para a sobrevivência, de acordo com o meio ambiente onde 

vivemos e nos reproduzimos socialmente. (STÉDILE; CARVALHO, 2012, 

p. 722).  

 

Nessa perspectiva, compete reiterar os apontamentos de Shiva (2003) quanto a 

essa imposição de uma forma hegemônica de produzir alimentos, pois interfere diretamente 

na soberania das comunidades locais, ou seja, os guardiões originais da biodiversidade, e 

também na soberania da diversidade dos seres vivos. Uma vez feito isso, compromete-se a 

pluralidade e a multidimensionalidade desse sistema complexo e integrado. Nesses termos, 

torna-se improvável ter a soberania alimentar, por meio da autonomia dessas comunidades 

locais no âmbito do domínio dos seus recursos, das suas formas de produzir e na obtenção da 

sua sobrevivência (figura 6). 

Na verdade, compete analisar elementos basilares de dois paradigmas
11

 produtivos 

com matrizes completamente díspares. Temporalmente, deve-se compreender uma ruptura 

cultural e ideológica a partir da década de 1960, pois até esse momento a produção de 

alimentos era resultante de uma agricultura tradicional ancorada em uma diversidade 

produtiva que, por sua vez, era pautada na preservação da biodiversidade local, originando um 

sistema autossuficiente com a produção de alimentos saudáveis.  

                                                 
11

 Em sua obra “A estrutura das revoluções científicas”, Tomas S. Kuhn apresenta o conceito de “paradigmas” e 

o denomina como sendo “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” (1994, p.13). 

Para explorar uma abordagem crítica acerca dos paradigmas e da obra de Kuhn para a Geografia ver artigo de 

Campos; Fernandes (2011), pois salientam a importância dessa obra como uma referência para a concepção de 

paradigma no âmbito do desenvolvimento da atividade científica e a sua aplicabilidade para a ciência geográfica.    



76 
 

Entretanto, a referida ruptura determinou a adoção de novas formas de produzir 

alimentos, tendo como justificativa a superação do problema da fome em decorrência da 

ineficiência produtiva do sistema tradicional. Logo, após 1960 as inovações trazidas pela 

Revolução Verde consistiram em novas técnicas e tecnologias, utilização de máquinas e 

insumos e uma única forma de plantio que são as monoculturas, o que significou ter uma 

produção de commodities substituindo a de alimentos, concomitantemente ao surgimento e 

intensificação dos problemas ambientais. Portanto, a questão da produtividade nada mais foi 

do que o gatilho para a implantação de um sistema dominante, denominado como 

monoculturas da mente, impérios alimentares ou modernização agrícola e que, em outras 

palavras, apenas serviu para reatualizar a problemática da fome no mundo, alertando-se 

recentemente para uma nova questão: a soberania alimentar, e mais uma vez a tentativa de 

discutir, de fato, a solução desse problema estrutural notadamente presente nos países 

subdesenvolvidos.  

 

Figura 6 – A produção de alimentos e a soberania alimentar 

Elaborado pela autora. 
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À luz dessas considerações questiona-se as atuais políticas públicas que pautam a 

produção e a oferta de alimentos, porque na realidade a discussão deve ir muito além da 

garantia de acesso ao alimento, em quantidade e qualidade suficientes, isto é, para além da 

segurança alimentar, é fundamental ter como foco a promoção da soberania alimentar. Deve-

se, sobretudo, discutir e oferecer meios de garantir a autonomia produtiva da agricultura 

camponesa, com a preservação da biodiversidade.  

Acerca dessa problemática, e compreendendo a sua relevância temática, no 

relatório de avaliação do PAA esse aspecto aparece como parte das orientações finais e das 

propostas de encaminhamento após essa apreciação, visando uma ampliação da abrangência 

do programa, porque 

 

o PAA pode e deve estimular a produção de alimentos mais saudáveis e 

contribuir para a transição da matriz produtiva convencional para uma de 

base agroecológica, pautada na produção diversificada de alimentos 

saudáveis, sem agrotóxicos e transgênicos, que respeite os diversos modos 

de vida das populações do campo, fortaleça a cultura alimentar de cada 

região e promova a valorização da sociobiodiversidade, inclusive 

contemplando a agricultura urbana e periurbana. (BRASIL, 2010, p.66). 

 

Com base nesses apontamentos gerais, a realização de uma entrevista com o 

encarregado do Setor de Operações Comerciais (SECOM) da CONAB na Superintendência 

Regional de Goiás – SUREG/GO permitiu traçar um panorama do PAA para o estado de 

Goiás, e explanar os aspectos locais do seu funcionamento, ou seja, evidenciou que, amparado 

institucionalmente nas ações da CONAB, o PAA tem, minimamente, avançado na perspectiva 

da promoção da segurança alimentar e nutricional e na garantia de comercialização dos 

produtos de origem camponesa no estado.  

Nesse sentido, no que se refere à situação atual do PAA em Goiás, de acordo com 

as palavras do entrevistado o programa está em franca expansão. Essa afirmação é decorrente 

do acompanhamento da sua evolução desde quando começou a funcionar no estado em 2005. 

A análise de Nascimento (2015) sobre os dados do PAA mostra que até o final de 2014, 

comparativamente ao ano de início, houve um acréscimo de 1.774,60% nos recursos 

destinados para esse fim. Assim, também destaca que o total de recursos previsto para 2015 já 

era de 11 milhões de reais, constatando que os índices dos elementos que compõem o 

programa são crescentes, como pode ser observado na tabela 3. 
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Tabela 3 – Evolução do PAA no estado de Goiás – 2005 a 2014 
 

Ano 
Nº de 

organ. 

Nº de 

produtores 

Nº de 

entidades 

Nº de 

pessoas 

atendidas 

Nº de 

municípios 
Valor (R$) 

Índice 

(%) 
Quant. (Kg) 

Sementes 

(Kg) 

2005 1 280 513 184.955 15 745.577,00 - 54.992,350 - 

2006 8 933 858 290.591 53 2.415.673,21 224,0 986.656,278 141.140 

2007 13 737 389 236.566 53 2.489.402,15 3,1 1.261.425,265 114.660 

2008 17 754 434 92.526 49 2.552.052,41 2,5 807.091,550 70.030 

2009 9 543 259 56.580 44 1.893.260,05 -25,8 557.139,100 - 

2010 22 988 638 201.151 46 4.034.355,32 113,1 1.477.921,445 83.882 

2011 50 2.237 1.215 317.352 160 10.182.032,30 152,4 3.759.065,189 33.539 

2012 55 1.820 2.165 358.592 119 8.363.551,14 -17,9 4.043.806,85 106.181 

2013 56 2.383 1.224 345.362 112 12.424.380,91 48,5 4.315.405 - 

2014 44 2.104 636 228.600 87 13.976.381,82 12,5 4.537.494 - 

 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)/ Superintendência Regional de Goiás (SUREG/GO ) / Gerência de Operações 

(GEOPE) / Setor de Operações Comerciais (SECOM). Organizado pela autora. 
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Além do aumento substancial do efetivo de recursos financeiros destinados a esse 

programa, é fundamental destacar que houve proporcionalmente uma ampliação dos outros 

indicadores que estruturam o PAA, que são o número de organizações, produtores, entidades, 

pessoas atendidas, municípios participantes, e quantidade de produtos. Por exemplo, em 2005 

o PAA estava em funcionamento em 6% dos municípios do estado, já em 2010 atingiu 65% 

dos municípios goianos. 

Para visualizar como tem sido a trajetória de implementação do PAA, buscando 

apresentar dados em nível nacional, os mapas disponibilizados pela CONAB de 2003 a 2014 

permitem avaliar a distribuição do PAA nessa forma de operacionalização. Nesse caso, o 

destaque será dado ao mapa de 2003, início do programa, e de 2014, após dez anos do seu 

funcionamento. Assim, na figura 7 verifica-se que em 2003 a atuação do PAA se sobressai 

nos estados do nordeste, o que se justifica pela predominância da modalidade PAA Leite. 

Mas, ao longo dos anos a comparação entre os mapas é elucidativa do crescimento do 

programa já relatado, o que ocorreu em todas as regiões geográficas do país e pode ser 

visualizado por meio do mapa de 2014.  
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Figura 7 – Abrangência do PAA no Brasil em 2003 e 2014 
Fonte: Conab. 

 

 Ainda que essas ocorrências se destaquem, há que se considerar o avanço da 

execução do programa no estado de Goiás desde a sua criação em 2005, uma vez que a 

inserção dos municípios corresponde à inclusão de agricultores fornecedores e beneficiários 

recebedores. Esses resultados são decorrentes, como destacou o informante da CONAB, da 

contribuição da CONAB e do MDA ao realizar ações de divulgação do PAA por meio de 

inúmeras incursões nos municípios, embora o entrevistado tenha salientado que ainda existem 

integrantes do público beneficiário que não conhecem o programa, incluindo prefeituras que 

não têm interesse em participar. Com isso, foi ressaltado que 129 municípios estão 

participando do PAA, do total de 246 municípios do estado, além da participação de sete 

municípios de Minas Gerais, que comercializam os seus produtos por meio de cooperativas 

goianas que realizam a distribuição.  

Todavia, o responsável da Superintendência Regional da CONAB em Goiânia-

GO avalia que o número de agricultores que tem acesso ao programa não é representativo 

considerando a quantidade de agricultores familiares que poderiam ter a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP) e estar aptos a participar, isto é, tem atingindo uma pequena 

parcela de agricultores fornecedores, como já evidenciou o relatório de avaliação do programa 

(Brasil, 2011; Delgado, 2013). Isso também acontece nos assentamentos, pois segundo as 



81 
 

informações da CONAB – Seção Goiânia, mesmo com a existência da DAP, a adesão ao PAA 

pode não despertar o interesse, tendo em conta vista a realização de atividades, que não são 

contempladas pelo programa em Goiás, a exemplo da pecuária bovina de leite, porque essa 

modalidade é restrita aos estados da região nordeste e à região norte de Minas Gerais.  

Porém, do ponto de vista da operacionalização, é importante reiterar que para o 

entrevistado o PAA tem impulsionado a organização dos produtores em cooperativas e 

associações, posto que essa é uma exigência normativa do programa e uma de suas principais 

prerrogativas: os beneficiários fornecedores devem acessar o programa por meio de 

cooperativas e associações. Sobre essa organização coletiva, enfatiza:  

 

É a base, porque se você não agregar você não faz. E essa junção de forças 

não é só do agricultor familiar, esse agricultor familiar para ele poder 

participar tem que ter apoio também. Ele vai ter que ter a participação de 

toda a comunidade, porque na realidade toda a comunidade que vai ser 

beneficiada, não é só o agricultor familiar. A abrangência do PAA ela é 

muito maior e não se restringe só ao agricultor, o agricultor é uma ponta, 

mas para que ele funcione tem que juntar com as outras pontas. Então, o 

poder público municipal, a assistência técnica do município, as entidades 

que estão recebendo. É um conjunto de forças para que ele tenha sucesso. 

[...] Se não tiver todo mundo junto não faz. Então nós temos cooperativas 

que estão entregando as duras penas por acreditar. (Informação Verbal 

concedida por Luiz Carlos do Nascimento – Superintendência Regional da 

Conab-Goiânia, em agosto de 2015).  

 

Já no que se refere às maiores dificuldades de execução do PAA, Nascimento 

(2015) esclarece que quando o programa foi inicialmente apresentado aos produtores o 

destaque principal era dado ao problema da comercialização dos seus produtos, em razão da 

ausência de canais garantidos para a venda dos produtos. Logo, a criação do PAA com 

recursos do MDS e do MDA atuou na resolução desse problema, surgindo um comprador 

institucional.  

Ao discutir as contribuições da CONAB para o PAA, o encarregado do setor de 

operações comerciais salienta que a empresa tem ultrapassado o que é institucionalmente 

permitido no âmbito da sua atuação, por exemplo, por meio da disponibilização de um técnico 

para ir ao município implementar o PAA no período de uma semana, à medida que possuem 

recursos financeiros para tal atividade. Entretanto, após essa fase inicial de execução, outras 

dificuldades aparecem, principalmente em relação à oferta de assistência técnica. Dessa 

forma, o entrevistado aponta criticamente que “assistência técnica é uma coisa muito difícil 

em Goiás, inexiste né, hoje são poucas as cooperativas que têm alguma coisa em forma de 

assistência técnica. Hoje nós temos uma EMATER que não está resolvendo o problema do 



82 
 

pequeno agricultor
12

.”. E, assim, conclui que a assistência técnica atualmente é um dos 

maiores problemas para o funcionamento do PAA após 12 anos de existência. 

A partir desses elementos, convém examinar até que ponto o PAA ultrapassa a 

questão da segurança alimentar e nutricional – que é uma prerrogativa das suas diretrizes 

oficiais – repercutindo diretamente em uma questão mais ampla e complexa tal como se 

configura a soberania alimentar, ou tem atuado somente na garantia do primeiro aspecto.  

Para realizar essa análise duas perspectivas se destacam: de um lado os efeitos do 

programa para o público beneficiário consumidor e, do outro lado, os resultados obtidos para 

o público beneficiário fornecedor.  

No que concerne ao primeiro aspecto é fundamental considerar que efetivamente 

o PAA se consolidou como um mecanismo de combate à insegurança alimentar e nutricional 

no país, no decorrer da primeira década dos anos 2000, ao promover a distribuição de 

alimentos à população em situação de vulnerabilidade social, beneficiando diferentes tipos de 

instituições/entidades, pois a “segurança alimentar é uma política pública aplicada por 

governos de diversos países que parte do princípio de que todas as pessoas têm o direito à 

alimentação e que cabe ao Estado o dever de prover os recursos para que as pessoas se 

alimentem.”. (STÉDILE; CARVALHO, 2012, p.716). E, além disso, os dados evidenciam tal 

ocorrência, apresentando um número crescente de pessoas sendo atendidas pelo programa.  

Entretanto, no que diz respeito à soberania alimentar, outros elementos estão 

correlacionados, porque trata-se de julgar o modelo dominante, isto é, a hegemonia 

consolidada dos impérios alimentares face a essa nova perspectiva de valorização da 

produção de alimentos protagonizada pelo segmento da agricultura camponesa, tendo em 

vista que por [...] “todo o mundo, o processo de industrialização da agricultura introduz fortes 

pressões descendentes sobre os sistemas locais e regionais de produção de alimentos”. 

(PLOEG, 2008, p. 23). 

                                                 
12

Vale salientar que a promoção de assistência técnica em Goiás é um dos grandes desafios a serem enfrentados 

pelo governo do estado, considerando as condições de funcionamento da EMATER-GO e o seu histórico 

institucional. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás foi criada em 1975, mas 

foi liquidada em 1999, sendo criada a Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário - AGÊNCIA 

RURAL. Já em 2010, a EMATER é reativada. Porém em 2011, novamente a Empresa de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do estado de Goiás-EMATER/GO é posta em liquidação e cria-se a 

Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER, sendo uma 

entidade autárquica estadual que é responsável pela execução da política estadual de assistência técnica, extensão 

rural, pesquisa agropecuária e atividades correlatas ao desenvolvimento rural sustentável. (Fonte: 

http://www.emater.go.gov.br/w/409). Essa instabilidade do ponto de vista institucional revela as dificuldades em 

se consolidar ações efetivas da EMATER-GO o que se confirma durante os trabalhos de campo, sobretudo 

quanto aos recursos disponibilizados, o quadro de funcionários, e as condições de trabalho.  
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Nesse viés, retomando a definição do conceito de soberania alimentar apresentado 

por Stédile; Carvalho no Dicionário de Educação do Campo (2012), ou seja, a conjugação do 

direito de acesso permanente aos alimentos aliado a um direito de controle da produção de 

seus próprios alimentos, concorda-se com a análise tecida por Ploeg (2008) ao indicar a 

resistência da agricultura camponesa consubstanciada no processo de recampesinização, e que 

vai ao encontro da reivindicação da Via Campesina ao contrapor o conceito de segurança 

alimentar, porque   

 

em essência, a recampesinização é uma expressão moderna para a luta por 

autonomia e sobrevivência em um contexto de privação e dependência. A 

condição camponesa não é, definitivamente, uma condição estática. Ela 

representa uma linha através do tempo, com movimentos ascendentes e 

descendentes. (PLOEG, 2008, p.23)  

  

Para complementar essa perspectiva de entendimento da soberania alimentar que 

representa uma revalorização da agricultura camponesa e suas práticas, ressalta-se o 

apontamento de Pacheco (2015) 
13

 ao afirmar veementemente que “a resistência camponesa 

deve ser vista como a principal força motriz da produção de alimentos”.   

No entanto, compreendendo que para Stédile; Carvalho (2012, p.717) a soberania 

alimentar consiste em um conjunto de políticas públicas e sociais que deve ser adotado por 

todas as nações – nos povoados, municípios, regiões e países, para garantir a produção de 

alimentos da população de cada local, esse conceito configura-se como uma política mais 

ampla do que a de segurança alimentar, e que tem como princípio que “para ser soberano e 

protagonista do seu próprio destino, o povo deve ter condições, recursos e apoio necessários 

para produzir seus próprios alimentos.”.  

Diante desse panorama, é possível avaliar positivamente a situação do PAA no 

estado de Goiás no âmbito da segurança alimentar, considerando as ações da CONAB, e a 

crescente adesão de agricultores e cooperativas na realização de projetos para comercializar 

sua produção a partir do PAA, o que consequentemente influencia no alcance das outras 

dimensões do programa. Assim, sob essas condições o PAA ainda não representa uma política 

efetiva de orientação ao alcance da soberania alimentar, mas pode representar, minimamente, 

um indicativo de tal expectativa, uma vez que a produção de alimentos saudáveis por meio do 

                                                 
13

 PACHECO, Maria Emília. Palestra proferida pela presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA), sobre o tema “Produzir para viver: campesinato e segurança alimentar” durante o IX 

Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) – Diversidade e soberania na construção do bem viver, realizado 

em Belém-PA, de 28 de setembro a 01 de outubro de 2015.  
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incentivo à produção orgânica e agroecológica e a agricultura camponesa já são temáticas 

inseridas no programa.  

De acordo com Pacheco (2015), apesar dos inúmeros cerceamentos direcionados 

aos camponeses, há que se destacar as conquistas por meio das formas de reconhecimento e 

apoio a esses sujeitos, e um exemplo disso é o PAA, ao criar dinâmicas de fortalecimento dos 

vínculos associativos e, ao mesmo tempo, atribuir relevância à produção de origem 

camponesa. Nesses termos, a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) conclui que a soberania alimentar ainda é algo distante, mas deve 

continuar presente como uma utopia, tendo em vista que a segurança alimentar e nutricional já 

é uma conquista dos movimentos sociais.      

3.3 OS EFEITOS DO PAA PARA A (RE)PRODUÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS 

CAMPONESES 

 

Para avaliar as implicações decorrentes da operacionalização do PAA no âmbito 

da agricultura camponesa deve-se conjugar uma análise quantitativa – por meio dos dados de 

alcance do programa quanto aos diferentes aspectos que o compõem, juntamente com uma 

análise qualitativa dos seus resultados do ponto de vista da reprodução social e econômica dos 

agricultores fornecedores de alimentos – que tem reverberado na sua autonomia produtiva e 

permanência no espaço rural – e da promoção da segurança alimentar e nutricional para o 

público beneficiário recebedor.  

Essa forma de avaliar o programa, ou seja, associando o viés institucional com o 

viés da implementação, será realizada no contexto do estado de Goiás, tendo como recorte 

empírico os municípios de Ipameri e Jataí-GO, nas microrregiões de Catalão e Sudoeste de 

Goiás, respectivamente.   

Contudo, a aludida abrangência ainda incipiente do programa reaparece em nível 

regional ao associar os dados da estrutura fundiária contendo o número de estabelecimentos 

agropecuários classificados como de agricultura familiar (tabela 4) e as informações do PAA 

para o estado de Goiás (tabela 5), pois o número de estabelecimentos rurais da agricultura 

familiar perfazem 88.436 unidades, em uma área de 3.329.630 hectares (IBGE, 2006), 

enquanto o número de agricultores fornecedores do programa em 2014 foi de 2.624. 
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Tabela 4 – Divisão dos estabelecimentos agropecuários em 2006 

 

Localização 

Agricultura Familiar – Lei nº 11.326 Não familiar 

Estabelecimentos Área Estabelecimentos Área 

Quant. % ha % Quant. % ha % 

Goiás 88.436 65 3.329.630 13 47.247 35 22.353.918 87 

Centro-Oeste 217.531 69 9.414.915 9 99.947 31 94.382.413 91 

Brasil 4.367.902 84,4 80.250.453 24,3 807.587 15,6 249.690.940 75,7 
 

Fonte: Censo Agropecuário IBGE (2006). Adaptado pela autora.  

 

Tabela 5 – Dados do PAA – 2011 a 2014 (Janeiro a Dezembro) 

Ano  

Localização 

Nº de 

Agricultores 

Fornecedores 

Nº de 

entidades 

beneficiadas 

Nº de 

atendimentos 

 

Recursos (R$) 

 

Produtos (Kg) 

2011 

MRG Catalão 123 19 6628 488.931,07 148.676,75 

MRG Sudoeste de 

Goiás 178 156 52036 800886,05 345317,33 

Goiás 2.266 1.073 332.797 9.899.348,11 3.705.235,22 

Brasil 160.011 25.361 20.178.462 667.325.490,15 517.921.881,11 

2012 

MRG Catalão 134 15 7.240 550.722,00 125.041 
MRG Sudoeste de 

Goiás 351 57 17.143 1.355.007,45 616.912,34 

Goiás 2.907 1.203 621.563 12.585.986,94 5.217.093,79 

Brasil 185.979 23.866 22.518.088  839.217.997,38 529.033.665,31 

2013 

MRG Catalão 56 15 8.737 345.269,00 42.641,00 

MRG Sudoeste de 

Goiás 379 34 9.635 1.635.125,39 604.795,67 

Goiás 1.575 774 245.033 8.324.807,20 2.960.880,46 

Brasil 96.912 12.329 10.983.793 443.185.235,52 280.175.457,02 

 

 

2014 

 

MRG Catalão  
173 26 9.987 1.082.792,42 178.470,00 

 

MRG Sudoeste de 

Goiás 

480 117 167.563  3.036.447,84 1.133.884,4 

 

Goiás 
2.624 985 1.143.945

  

16.695.428,36 5.866.607,63 

 

Brasil 113.727 13.225 202.012.657 583.838.845,62 336.155.540,63 

   
  

Fonte: PAA Data Sagi. Adaptado pela autora.  

 

Os dados de fonte primária e secundária também evidenciam uma inserção parcial 

dos municípios goianos no PAA, pois o programa teve início em 2003 e a primeira adesão em 

Goiás ocorreu em 2005, contemplando somente uma cooperativa do município de Goiânia. 

No que tange ao recorte espacial da pesquisa, conforme as informações dos projetos 
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realizados pela CONAB, as microrregiões de Catalão e do Sudoeste de Goiás tiveram 

municípios participantes do PAA a partir de 2006. Entretanto, essa inserção não atingiu todos 

os municípios, o que ilustra os problemas já apresentados referentes ao programa. 

Na microrregião de Catalão, que é composta por onze municípios, identificou-se 

como participantes somente cinco municípios (quadro 5): Campo Alegre de Goiás, Catalão, 

Goiandira e Ipameri, embora até 2011, apenas Catalão tenha se destacado. Por outro lado, na 

microrregião Sudoeste de Goiás, do total de dezoito municípios, nove já participaram do PAA 

(quadro 5), sendo alguns sempre recorrentes, como é o caso de Jataí, Rio Verde e Perolândia.  

 

Quadro 5 – Localização de municípios inseridos no PAA em Goiás 

ANO 
MICRORREGIÃO 

MRG CATALÃO MRG SUDOESTE 

2006 Catalão Jataí e Rio Verde 

2007 Catalão - 

2008 Catalão Perolândia e Jataí 

2009 - - 

2010 Catalão, Goiandira, Ipameri Jataí, Doverlândia 

2011 Catalão, Goiandira, Ipameri  Caiapônia, Jataí, Perolândia, Rio Verde 

2012 Catalão, Goiandira e Ipameri Caiapônia, Doverlândia, Jataí, Palestina 

de Goiás, Perolândia 

2013 
Goiandira e Ipameri  

Castelândia, Doverlândia, Jataí, 

Mineiros, Palestina de Goiás, 

Perolândia, Rio Verde, Santa Helena 

2014 Campo Alegre de Goiás, 

Catalão, Goiandira, Ipameri  

Caiapônia, Jataí, Perolândia e Rio 

Verde 

2015 Goiandira e Ipameri  Caiapônia e Jataí 

 

Fonte: PAA Data SAGI; CONAB. Adaptado pela autora.  

 

Assim, apesar do número reduzido de municípios que participam do PAA, os dois 

municípios investigados nessa pesquisa se sobressaem em função da sua participação nos dois 

programas em questão na presente análise das políticas públicas. Para isso, foi importante 

considerar o envolvimento de dois projetos de assentamentos rurais na implementação do 

PAA e do PNPB, que são: o assentamento Olga Benário em Ipameri, na MRG Catalão, e o 

assentamento Rio Paraíso, em Jataí, na MRG Sudoeste de Goiás, que estão destacados na 

figura 8.  
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 Figura 8 – Mapa de localização dos assentamentos rurais Olga Benário e Rio Paraíso 

  

Os dois assentamentos resultaram do processo de luta pela terra, passando por 

longos períodos de acampamento, e da resistência dos trabalhadores que persistiram 

acampados buscando a desapropriação das áreas ocupadas.    

O projeto de assentamento Olga Benário foi criado a partir da desapropriação da 

Fazenda Ouro Verde, com área total de 4.191,4007 hectares, e sob o valor total de R$ 

8.355.547,27. Esse Projeto de Assentamento está localizado a 211,00 km da Capital do estado de 

Goiás e a 12,00 km da Cidade de Ipameri/GO, o que é um dos aspectos importantes no âmbito da 

permanência dos assentados em suas parcelas, uma vez que a proximidade do centro urbano 

permite uma maior dinamização, além da oferta de serviços para essa população rural. (PDA, 

2007).  

Já o projeto de assentamento Rio Paraíso está localizado a uma distância de 30 km de 

Jataí, próximo a BR-060. Rio Paraíso é o nome da fazenda de 26 mil hectares de propriedade de 

um grupo italiano, dos quais 11.910 hectares foram considerados improdutivos, mas só 5.600 

hectares foram negociados pelo INCRA. Um grupo de trabalhadores rurais, arrendatários, 

assalariados, formado por 318 famílias, liderado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
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Jataí, ocupou os 11.910 hectares improdutivos no dia 19 de novembro de 1985, coordenando 

assim o assentamento de Rio Paraíso. A desapropriação da área foi fixada pelo Decreto nº 

92.812 de 25 de junho de 1986, declarada de interesse social para fins de Reforma Agrária. 

(MACHADO, 2009, p.51).  

A investigação in loco possibilitou a obtenção de dados e informações 

importantes quanto à operacionalização do PAA nessas microrregiões, tendo como orientação 

alguns aspectos, quais sejam: a forma de acesso ao programa, os agricultores fornecedores 

inseridos, os beneficiários recebedores, os principais problemas e as melhorias alcançadas 

com o programa, buscando compreender e avaliar as suas implicações sociais e econômicas.  

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que embora o setor agropecuário seja a atividade 

de maior importância na arrecadação municipal de Ipameri, correspondendo a 60% do PIB do 

município em 2010 (IBGE, 2010), passando a representar 40,48% do total arrecadado (tabela 

6) em 2013 (IBGE, 2013), somente em janeiro de 2013 foi criada a Secretaria do 

Agronegócio, que segundo o secretário responsável busca trabalhar com as demandas 

existentes quanto às atividades agropecuárias.  

Por outro lado, no município de Jataí a atividade agropecuária representa a 

segunda atividade de maior participação no PIB municipal com 30,6% (tabela 6), sendo que o 

setor de serviços ocupa o primeiro lugar, mas vale afirmar que a cidade caracteriza-se por 

uma diversificada rede de serviços instalada em função do setor agropecuário, como a 

revenda de máquinas agrícolas, insumos, sementes, assistência técnica etc. Portanto, esse 

setor tem um papel fundamental para o município, sendo importante considerar elementos 

como a produtividade, por exemplo. Assim, o secretário de Agricultura e Pecuária enfatiza os 

índices logrados pelo município no ranking de produção dos principais produtos agrícolas, a 

saber o título de maior produtor de grãos do estado e a maior capacidade armazenadora 

instalada no Brasil, 2.464.000 e 1.800.000 toneladas, respectivamente.  

 

Tabela 6 – Produto Interno Bruto (PIB) – Valor adicionado Bruto (2013) 

Atividade 
Ipameri Jataí  

Valor (R$) % Valor (R$) % 

Agropecuária 305.204.000,00 40,48 915.498.000,00 30,62 

Indústria 161.893.000,00 21,46 565.614.000,00 18,91 

Serviços 200.425.000,00 26,57 1.192.436.000,00 39,88 

Administração 86.679.000,00 11,49 316.662.000,00 10,59 
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pública 

Total bruto a 

preços correntes 

754.201.000,00 100 2.990.211.000,00 100 

Fonte: IBGE Cidades (2013). Adaptado pela autora. 
 

Entretanto, esses dados econômicos devem ser correlacionados com a estrutura 

fundiária de tais municípios para uma melhor compreensão dessa dinâmica produtiva. Em 

Ipameri predomina um maior número de pequenos produtores (tabela 7) e que representam o 

público-alvo das ações da prefeitura, contemplando serviços como: confecção de silagem, 

preparo do solo, assistência técnica para medir área, fazer piquete, cálculos de adubação. 

Além do destaque de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 

e a oferta de diversos cursos, a exemplo do Balde Cheio que tem um acompanhamento 

individual. Já no município de Jataí, embora os estabelecimentos agropecuários classificados 

como pequena propriedade sejam predominantes (tabela 7), notou-se uma atuação 

fragmentada da Secretaria de Agricultura e Pecuária, caracterizada por um vínculo mais 

estreito da Prefeitura Municipal com o segmento dos grandes produtores rurais atendendo às 

suas demanda e pela criação de uma Divisão de Agricultura Familiar para tratar de assuntos 

relacionados aos camponeses.  

Tal diferenciação foi percebida, por exemplo, na mobilização do poder público 

municipal devido a instalação de uma usina sucroenergética, buscando frear a expansão do 

cultivo de cana-de-açúcar. O Secretário destacou a ação da Prefeitura na elaboração de um 

projeto de lei para criar o Plano Diretor Rural do município, estabelecendo as condições de 

liberação de uso do solo para o plantio de cana-de-açúcar para não prejudicar a cadeia de 

grãos e, consequentemente, toda a logística consolidada dessa atividade com a presença de 

aproximadamente quarenta lojas de produtos agropecuários, além da numerosa mão de obra 

empregada, como os engenheiros agrônomos.  

 

Tabela 7 – Imóveis rurais dos municípios de Ipameri e Jataí – INCRA (2003) 

 

Ipameri 

Pequena Propriedade (0 a 4 

módulos) – de 0 a 160 ha 

Média Propriedade (4 a 15 

módulos) – de 160 a 600 ha 

Grande Propriedade (> de 15 

módulos) – mais 600 ha 

Quant. Área (ha) Quant. Área (ha) Quant. Área (ha) 

717 47.014,30 491  155.699,90 182 236.699,30 

51,6% 10,7% 35,3% 35,4% 13,1% 53,9% 

Módulo fiscal: 40 ha / Total de Imóveis Rurais: 1.390 / Área total: 439.413,50 ha 



90 
 

 

 

Jataí  

Pequena Propriedade (0 a 4 

módulos) – de 0 a 160 ha 

Média Propriedade (4 a 15 

módulos) – de 160 a 600 ha 

Grande Propriedade (> de 15 

módulos) – mais 600 ha 

Quant. Área (ha) Quant. Área (ha) Quant. Área (ha) 

1.304 77.690,50 829 264.380,70 346  470.094,40 

52,6% 9,5% 33,44% 32,6% 13,9% 57,9% 

 Módulo fiscal: 40 ha / Total de Imóveis Rurais: 2.479 / Área total: 812.165,60 ha 

Fonte: INCRA (2003); SEGPLAN/SEPIN – Anuário Estatístico do Estado de Goiás (2005). Adaptado 

pela autora.  

 

Considerando essas informações, observa-se nessa tabela que o percentual de 

imóveis rurais classificados como pequena propriedade é predominante nos dois municípios, 

51,6% e 52,6% respectivamente, e apresentam uma área ocupada significativamente inferior 

(10,7% e 9,5%, respectivamente) à área ocupada pelas grandes propriedades (53,9% em 

Ipameri e 57,9% em Jataí) e que são bem menos representativas numericamente. Logo, há 

uma acentuada concentração fundiária que reverbera em diferentes aspectos concernentes à 

permanência na terra e às condições de reprodução socioeconômica. Com isso, busca-se 

entender a seguir as características das políticas públicas direcionadas ao segmento da 

agricultura camponesa.  

Do ponto de vista do funcionamento do PAA no município de Ipameri, o 

secretário do Agronegócio afirma que houve um grande avanço do programa desde o primeiro 

projeto em 2006. A modalidade é a Compra com Doação Simultânea, e atualmente tem 

envolvido a participação de três associações – Associação dos Pequenos Produtores do 

Assentamento Olga Benário (ASPROAB), Associação Camponesa Regional da Agricultura 

Familiar (ASCRAF) e Associação de Produtores de Leite das Regiões do Santo Antonio e 

Boa Vista (ASPROLEITE) – com o fornecimento dos seguintes produtos: panificados (pães, 

bolos, roscas), mandioca, frango, carne suína e bebida láctea.    

Essas doações estão atendendo todas as escolas municipais e estaduais e creches 

do município, totalizando 29 (vinte e nove) escolas, incluindo também um asilo e um abrigo, 

o que representa 5.200 pessoas atendidas como beneficiários consumidores. Nessas 

condições, destaca-se o trabalho em parceria com a nutricionista da prefeitura e as melhorias 

do PAA para a quantidade e a variedade de alimentos da merenda escolar. 

Apesar de ter salientado que os valores dos produtos não foram reajustados, a 

avaliação do secretário é de que o PAA não tem pontos negativos, o que pode indicar tanto o 

entendimento de que o programa tem dado certo no município e que, portanto, não haveria 
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problemas de execução, como também a ausência de uma compreensão do que é o programa 

em nível nacional e os dados que o caracterizam. Diferentemente de outras políticas públicas 

que foram destacadas pelo entrevistado, como o Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR) que apresenta algumas dificuldades de acesso, pois a secretaria fez a submissão de 

projetos de reformas e construções, porém os recursos ainda não haviam sido liberados pela 

Caixa Econômica Federal.  

Dessa forma, quanto à operacionalização do PAA em Ipameri é importante 

ressaltar o papel da secretaria do Agronegócio, uma vez que os projetos de duas associações 

são enviados por meio dessa secretaria, via PAA Proposta, sendo também responsável pela 

intermediação direta com a Superintendência Regional da CONAB em Goiás, com sede em 

Goiânia, quando há algum problema para a liberação dos projetos.  

Nesse sentido, alguns elementos produtivos devem ser considerados, tal como a 

existência de contratos de prestação de serviços tanto com o laticínio para transformar o leite 

em bebida láctea – tendo um rótulo personalizado da associação como mostra a figura 9 – 

quanto com o abatedouro municipal para abater os suínos e entregar a carne nas escolas, o que 

teve início em 2015 cobrando um valor de R$ 20,00 por animal; a retenção de um imposto por 

parte da CONAB de 5,85% sobre os projetos; e os descontos realizados pelas associações para 

manutenção, como é o caso da ASPROLEITE que desconta um valor de R$100,00 reais de 

cada associado.   

 

 

Figura 9 – Embalagem da bebida láctea da ASPROLEITE para o PAA 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 
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Além disso, a secretaria enfatizou o aumento do número de agricultores inseridos 

nos projetos, por exemplo, em 2015 o projeto da ASPROLEITE contou com a participação de 

32 produtores, e o projeto de 2016 está envolvendo 44 produtores, com a comercialização de 

bebida láctea e carne suína. A partir desse contato direto com os projetos da CONAB, outra 

avaliação da secretaria do Agronegócio é de que o PAA é um programa no qual não tem como 

ter fraudes em sua execução.  

Diferentemente dessa realidade descrita acima, em Jataí está em vigor o PAA 

Municipal, ou seja, o gerenciamento do programa é feito no âmbito do município, que teve 

início em 2008 a partir de um convênio direto da prefeitura com o MDS, enquanto que para o 

PAA Conab seria necessário ter a participação de cooperativas. Com essa modalidade de 

funcionamento, estrutura-se uma sede da coordenação do PAA Municipal, como mostra a 

figura 10, e que funciona como uma Central de Distribuição para a compra direta local.  

 

 

Figura 10 – Sede do PAA Municipal em Jataí-GO 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto 

 

Nesse município, o andamento do programa é orientado pelos Termos de Adesão 

do MDS com o envio de propostas anuais com a demanda de cada ano. Para isso, segundo a 

coordenadora do PAA Municipal, o gerenciamento envolve o cadastro dos agricultores que 

desejam participar do programa e a realização de uma visita técnica in loco a cada um dos 

agricultores cadastrados para averiguar o que eles vão oferecer e as condições efetivas de 

oferta dos alimentos.  
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A partir da adesão ao PAA é estabelecido um cronograma semanal de entrega dos 

produtos, sendo cada dia reservado para um grupo ou assentamento e com isso se estabelece 

uma dinâmica de entrada e saída dos alimentos diariamente (figura 11). Assim, atualmente 

são 107 agricultores fornecedores e 70 entidades beneficiadas, com um recurso no valor de R$ 

582.714,64 para o ano de 2015, porém o projeto só começou em setembro, e por isso foi 

prorrogado até abril de 2017, pois 50% do recurso disponível foi utilizado. 

 

 

Figura 11 – Entrega de produtos no PAA Municipal 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto 

 

Uma particularidade da execução do PAA municipal diz respeito às exigências 

para a distribuição dos alimentos, o que envolve um controle social e uma fiscalização 

constante do programa no que se refere à origem dos produtos e à população atendida. Dessa 

forma,  

 

todos os alimentos são repassados para as entidades tudo sob controle social, 

a gente tem um controle social que é o COMSEA no nosso município [...] a 

finalidade desse conselho é caráter fiscalizador mesmo, o pessoal vai visita 

junto com o engenheiro agrônomo Fernando faz essas visitas e vê se esse 

alimento tá sendo produzido naquele local [...] e todas as entidades que 

trabalham com filantropia, casa de sopa, casa de apoio, albergue, que não 

tenha registro no Conselho Municipal de Assistência Social que não tá 

dentro da resolução da lei não recebe esse alimento, ela só recebe de acordo 

com a legalidade mesmo. (COORDENADORA DO PAA MUNICIPAL, 

Informação verbal, Jataí/GO, fev., 2016).  

  

No que concerne a uma avaliação do PAA para o município de Jataí e os seus 

beneficiários, a coordenadora local ressalta que é um programa que apresenta bons resultados 

que se estendem para a região sudoeste, tendo um retorno dos seus beneficiários que 

reconhecem a importância dessa doação de alimentos para o cardápio das entidades. 
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Entretanto, alguns problemas são identificados, destacando-se o limite do recurso em R$ 

6.500,00 por DAP, como também a ocorrência de denúncias sobre a origem dos alimentos, 

com a compra de produtos em supermercados, por exemplo, para manter a participação no 

programa. Quanto a esse problema, a providência imediata tem sido a investigação dos casos 

denunciados, com uma verificação presencial da produção, visando manter a integridade do 

programa e de todos os envolvidos.  

Ainda assim, a repercussão do PAA é bastante significativa junto aos assentados 

que não estão inseridos nesse tipo de comercialização dos produtos, formando até mesmo uma 

fila de espera para adesão de novos fornecedores, que atualmente corresponde a um total de 

32 agricultores. 

Sabendo como é a atuação do poder público local no âmbito das políticas públicas 

e o apoio concedido aos assentados e às atividades agropecuárias torna-se fundamental 

compreender de forma particularizada o universo das organizações participantes e dos 

agricultores fornecedores do PAA em cada município visitado nessas microrregiões. 

No caso do município de Ipameri, o primeiro aspecto a ser salientado é a 

existência do Assentamento Olga Benário, sendo que duas das três associações que submetem 

projetos ao PAA são desse assentamento, e ainda assim têm assentados que também 

participam da outra associação. O Assentamento Olga Benário foi criado em 2005, após um 

processo de luta do Movimento Sem Terra (MST), e é composto por 84 famílias, abrangendo 

uma área de 4.191,4007 hectares (ha). Assim, quanto à sua formação, o Plano de 

Desenvolvimento do Projeto de Assentamento Olga Benário – Ipameri/GO (PDA Olga 

Benário) esclarece que   

 

o Projeto de Assentamento originou-se da desapropriação do imóvel rural 

Fazenda Ouro Verde, motivada pela existência de milhares de famílias 

acampadas no estado de Goiás e solicitação de vistoria da direção estadual 

do MST em Goiás. O Decreto de desapropriação do imóvel é de 11 de 

agosto de 2004, publicado no Diário Oficial da União nº155, quinta-feira, 12 

de agosto de 2004. Ofício/INCRA/SR-04/T/G/Nº 933, de 12 de abril de 

2004, solicitando a Gerência Executiva do IBAMA em Goiás a expedição da 

Licença Prévia (LP); A imissão na posse deu-se em 22 de julho de 2005. 

Portaria de Criação/INCRA/SR-04/Nº0039, de 9 de agosto de 2005. Após a 

emissão de Posse do imóvel rural as famílias foram autorizadas pelo INCRA 

e orientadas pelo Setor de Produção do MST a morarem e trabalharem na 

área do Projeto de Assentamento. (INCRA, 2007, p.60).  

 

No que se refere aos beneficiários das parcelas, de acordo com as informações do 

INCRA (2007) são, em sua maioria, trabalhadores rurais de baixa renda, sendo que muitos 
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estavam há mais de oito anos em acampamentos. Portanto, “com a criação do Projeto de 

Assentamento, além da segurança às famílias, houve o reordenamento fundiário e o aumento 

na geração de empregos, na distribuição de renda e na produção de alimentos.”. (INCRA, 

2007, p.60). 

Entretanto, cabe ponderar que após a implantação do PA Olga Benário inicia-se 

uma nova fase para os assentados, uma vez que   

 

o camponês que até recentemente não tinha sequer um teto para abrigar com 

sua família, não terá, em pouco espaço de tempo, recursos para implementar 

as atividades produtivas em sua parcela sem que haja a contrapartida do 

governo, como a desburocratização do sistema de financiamento e liberação 

de créditos para aquisição de ferramentas, equipamentos e outros objetos 

necessários à realização das tarefas básicas inerentes às práticas camponesas. 

Os assentados afirmaram que o processo burocrático dos órgãos públicos do 

Estado dificulta as negociações. Assim evidencia que há uma grande luta 

para entrar na terra e agora outra mais acirrada para permanecer na mesma. 

(FIRMINO, 2012, p. 47-8).  

 

Tal aspecto pôde ser constatado nas entrevistas realizadas com alguns assentados, 

visto que as linhas de crédito do PRONAF beneficiaram apenas uma minoria, porque para 

muitos deles a DAP foi autorizada em 2015, ou seja, somente após dez anos da criação do 

assentamento como enfatiza uma assentada: “dez anos na terra e dez anos de espera, ano 

passado que saiu a DAP”, enquanto para outros ainda tem a perspectiva de ser autorizada no 

início de 2016.   

Assim, a emissão da DAP se constitui como uma das principais dificuldades 

relatadas porque é um elemento primordial para quem é assentado e esbarra na morosidade do 

órgão público responsável, o que é recorrente na fala dos entrevistados: “é enrolado, nunca sai 

na hora que a gente quer, sempre sai na hora deles. E como eles veve no escritório lá em 

Goiânia eles num preocupa com a gente aqui na terra, eles só pensa que se eles ganhou a terra 

tá bão, num precisa de mais nada não.”. (JOSÉ
14

, informação verbal, Assentamento Olga 

Benário, Ipameri/GO, jan., 2016).  

E é nesse contexto de dificuldades na fase posterior à conquista da terra que 

programas como o PAA se sobressaem, pois, conforme evidencia a sua avaliação 

institucional, o programa tem se consolidado no país como “um instrumento de estímulo à 

organização produtiva e econômica no meio rural, de combate à extrema pobreza e de 

desenvolvimento local.”. (BRASIL, S/D, p.1). E, de fato, foi possível identificar a 

                                                 
14

 O nome verdadeiro dos camponeses e das camponesas que foram entrevistados durante o desenvolvimento 

dessa pesquisa foram preservados, sendo denominados por meio de nomes fictícios.  
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organização dos assentados, com a existência de duas associações no Assentamento Olga 

Benário e uma crescente participação nos projetos do PAA. 

O resultado desse envolvimento foi consolidado com a construção de duas 

panificadoras rurais. A primeira delas foi construída em 2011 (figura 12) em uma das parcelas 

do assentamento, a partir da iniciativa dos membros da ASCRAF sob a liderança da 

presidente Maria. Essa mulher assentada conduziu em 2010 a criação dessa associação junto a 

um grupo de mulheres interessadas em trabalhar de forma independente dentro do 

assentamento, e que hoje correspondem a 48% dos membros da ASCRAF. Assim, ao ter 

conhecimento da existência do PAA se organizaram para participar dessa política, incluindo a 

formação de uma equipe de trabalho treinada e qualificada para atuar nessa área, pois fizeram 

o curso de panificação rural, de boas práticas de manipulação de alimentos, e controle de 

qualidade e higiene.   

 

 

Figura 12 – Instalações internas da padaria rural da ASCRAF 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto.   

 

A panificadora rural da ASCRAF foi construída com recursos dos próprios 

assentados, mas em 2013 participaram de um edital do convênio CONAB e BNDES e ao 

serem contemplados puderam investir na infraestrutura e aperfeiçoar a padaria com a doação 

de um automóvel novo para entregas (figura 13), forno, batedeira, armário, modelador de pão 

e computador. Por meio dessas melhorias e da participação no PAA novas conquistas foram 

surgindo como, por exemplo, a aquisição de outro veículo com acondicionamento adequado 

para entregas dos produtos (figura 13), a instalação de uma minifábrica de linguiça em 2014 e, 

portanto, a expansão do mercado, tanto com a produção de panificados (bolo, rosca, pão de 

queijo, biscoito de queijo) quanto com a produção animal, englobando frangos, carne suína e 

linguiça (figura 14). 
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Figura 13 – Veículos de entrega dos produtos de origem vegetal e animal da ASCRAF  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto.   

 

  
 

Figura 14 – Produção de frangos e suínos na ASCRAF  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto.   

 

Nessas condições, a ASCRAF conseguiu ultrapassar os limites municipais de 

Ipameri e passou a ter uma atuação regional ao atingir novos mercados institucionais. Em 

2015 iniciou a entrega de produtos nas escolas do município de Pires do Rio, distante 53 km, 

e para 2016 está prevista a expansão para o município de Catalão, distante 60 km. Esse 

elemento exemplifica um dos pontos analisados por Delgado (2013, p.5) ao avaliar o PAA, 

visto que “o Programa cumpre a função de garantia de compra, e por essa via induz a 

elevação da produtividade do trabalho na agricultura familiar.”.  

Já a segunda panificadora rural do assentamento foi implantada em 2014, na sede 

da outra associação, a ASPROAB, e também resultou dos esforços dos associados para 

concretizar esse projeto. A associação foi fundada em 2009 como consequência de um 

rompimento com o MST, sendo composta atualmente por 40 sócios. No início, algumas 

famílias participaram do PAA utilizando a panificadora da ASCRAF, mas com o tempo os 
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membros da ASPROAB mobilizaram recursos particulares para a construção da sua própria 

padaria e o financiamento dos equipamentos necessários para montar toda a estrutura de 

produção (figura 15). Para isso foi estipulado o pagamento de R$340,00/mês para cada 

família durante seis meses. No primeiro ano montaram a panificadora e no segundo ano foi 

possível adquirir o veículo para realizar as entregas de produtos, pois antes era emprestado 

pela prefeitura municipal.  

Satisfeitos com a conquista, os assentados têm como projeto investir em melhorias 

e já planejam a ampliação dessa padaria rural, a construção de uma fábrica de farinha e outra 

de ração, contando com o recurso aprovado no valor de R$250.000,00 por meio do programa 

Terra Sol, que é um programa do INCRA de fomento à agroindustrialização e à 

comercialização.  

 

 

Figura 15 – Instalações internas e equipamentos da padaria rural da ASPROAB 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Atualmente, a panificadora da ASPROAB mudou a sua dinâmica de 

funcionamento, pois no começo as famílias faziam um revezamento na produção, entretanto, 

houve diferenças no padrão e buscando melhorar a qualidade dos panificados (figura 16) 

chegou-se a um consenso de que seria melhor formar uma equipe, que buscou formação por 

meio de cursos de panificação e confeitaria oferecidos pelo SENAR. Assim, a padaria 

funciona em dois dias da semana, tendo em vista que os produtos são entregues nas escolas 

duas vezes por semana. Todavia o atual presidente ressalta a necessidade de expandir para 

outros mercados, uma vez que em Ipameri as três entidades que participam do PAA abarcam 

todas as instituições recebedoras. Nesse sentido, o projeto de 2016 é a mudança do estatuto da 

associação para regional, visando atingir novas escolas na região e ampliar a produção. 
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Figura 16 – Produtos da panificadora rural da ASPROAB 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Todos esses aspectos demonstram que houve um processo de organização interna 

das mulheres do assentamento Olga Benário reverberando em uma situação de 

empoderamento dessas mulheres após a construção das panificadoras rurais. Mas, para que 

isso acontecesse é importante frisar o trabalho da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

juntamente com a Diocese de Ipameri, no qual se reconhece que as mulheres são mais 

engajadas no envolvimento com os projetos do PAA, principalmente porque são ousadas e 

mais abertas ao diálogo. Com isso, antes do PAA foi possível alavancar a produção dentro do 

assentamento saindo da dependência do trabalho externo por meio do projeto da Entidade 

Cáritas Brasileiras, com recursos do Fundo Nacional de Solidariedade e que financiou a 

produção de hortaliças e mandioca. Porém, esse trabalho só obteve êxito porque houve um 

trabalho de formação, buscando estimular essa organização interna com base na produção de 

alimentos saudáveis e de base agroecológica, e desde a constituição do assentamento há um 

acompanhamento dessas famílias.   

Após analisar a dinâmica de funcionamento do PAA na MRG Catalão, buscou-se 

conhecer o programa na MRG Sudoeste de Goiás. Como mencionado, está em funcionamento 

no município de Jataí o PAA Municipal que lida direta e individualmente com o agricultor 

fornecedor, contudo também existem cooperativas organizadas e inseridas no programa, como 

é o caso da Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar do Sudoeste Goiano (Coopfas) e 

da Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (Coparpa). 

A Coopfas corresponde a uma cooperativa fundada em 2009 “justamente para 

atender a merenda escolar, o PNAE”, como afirma o primeiro presidente da cooperativa. 

Após a inserção no PNAE, ocorreu a adesão ao PAA Municipal, e recentemente busca-se a 

participação no PAA Conab, a partir de uma parceria com a prefeitura para elaborar o projeto.  
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Atualmente a cooperativa tem 152 membros associados, sendo composta por uma 

fábrica de farinha, duas fábricas de temperos e uma fábrica de panificados, atuando por meio 

de miniagroindústrias, considerando que o objetivo é agregar valor aos produtos. Apesar da 

inserção dos cooperados nos mercados institucionais, por meio do PAA e do PNAE, o 

presidente da cooperativa destaca que o comércio local ainda é dominado pelos 

atravessadores, sendo que os produtos comercializados são provenientes da Ceasa (Centrais 

de Abastecimento do Estado de Goiás). Nesse sentido, o atual projeto da Coopfas consiste em 

participar desse comércio local, e consolidar essa presença a partir da organização de uma 

feira do produtor rural, prevista para começar no dia 06 de abril de 2016, buscando a oferta de 

alimentos mais saudáveis para a população e de origem agroecológica.  

Por outro lado, a Coparpa que é a outra cooperativa inserida no PAA em Jataí tem 

o seu histórico de surgimento associado à trajetória dos assentados do assentamento Rio 

Paraíso, e de acordo com uma de suas diretoras, Marta, foi criada em um momento de grande 

desespero das famílias em relação à dificuldade de permanência na terra, tendo como objetivo 

oferecer condições para que essas pessoas continuassem no assentamento. E sobre a adesão ao 

PAA, a diretora relata como ocorreu o acesso ao programa: 

 

Com a mudança de governo da época também foi criado lá umas normas da 

merenda que é o PAA e PNAE né e quase que obrigou a merenda escolar a 

comprar 30% da agricultura familiar quando isso surgiu nois também vimos 

uma luz lá [...] no começo nois pensava que nois num ia dar conta de mexer 

com isso não e houve e tem até hoje uma grande rejeição das prefeituras na 

compra ... mas eles tem que cumprir uma meta e quando eles tem que 

cumprir porque foi uma obrigatoriedade do governo federal então se obrigou 

a comprar alguma coisa e a gente entrar com o PAA que o PAA é doação, 

então como ele é doação e a gente começou a mostrar serviço, a gente já 

tinha a Comigo como parceira na área do leite, que é a outra cooperativa. E 

aí a gente começou a fazer esses produtos em parceria pra poder chegar no 

resultado final para o produtor de leite que é o que acontece, todo ano a 

gente consegue repassar um pouquinho do lucro aí para as famílias 

envolvidas, para as famílias que produzem leite. Então aí deu uma 

alavancada nas famílias aí começou a ter aquela expectativa melhor. Aí até 

parou um pouco aquela coisa eu desisto, eu num quero [...]. (MARTA. 

Informação verbal, Assentamento Rio Paraíso, Jataí/GO, fev., 2016).  
 

Para a diretora da cooperativa, ter essa oportunidade de comercialização oriunda 

dos mercados institucionais é fundamental, tendo em vista que a produção não tem uma 

quantidade específica, dificultando a venda para outras empresas. Mas, para efetivar esse 

comércio a cooperativa assume um papel extremamente importante de mediação nas 
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negociações, como explicita as etapas de elaboração dos produtos derivados do leite para o 

PAA (figura 17), veja: 

 

 

Figura 17 – Etapas da participação da Coparpa no PAA 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

No entanto, observa-se que os projetos da Conab representam uma parcela 

mínima (3%) dos faturamentos adquiridos pela Coparpa em seus diferentes negócios, sendo 

que a produção de grãos (82%) é a de maior destaque, conforme evidencia o gráfico 10, o que 

vai de encontro aos aspectos observados nas outras cooperativas gestadas no âmbito de um 

assentamento rural. Nestas identifica-se uma centralidade de programas como o PAA para a 

obtenção de renda dos assentados, sendo que as outras formas ficam circunscritas ao PNAE, 

ao mercado local e à realização de feiras.  

 

 

Gráfico 10 – Faturamento bruto dos segmentos de atuação da Coparpa em 2014 

Fonte: Relatório Coparpa - Conselho de Administração (01/01/2014 a 31/12/2014).  

Adaptado pela autora. 

 

Embora o recorte empírico sejam os municípios de Ipameri e Jataí, cabe destacar 

o exemplo do município de Mineiros, no qual surge uma cooperativa para atender aos 

mercados institucionais tal como foi visto no caso da Coopfas. A Cooperativa Mista de 

Agricultores e Agricultoras de Mineiros e Região (COOPERMIN) foi criada em 2011 e, 
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atualmente, os seus cooperados participam tanto do PNAE quanto do PAA, comercializando 

produtos como verduras, panificados (rosquinha, pão careca, pão de queijo, biscoito), queijo, 

e contando com uma estrutura de quatro panificadoras e um laticínio.  

Assim, a veterinária da EMATER-Mineiros enfatizou que esses programas são 

vitais para o funcionamento da Coopermin, afirmando que sem eles a cooperativa poderia não 

sobreviver. O primeiro projeto do PAA foi feito em dezembro de 2013 com a participação de 

22 agricultores e o segundo em março de 2015 com a participação de 19 agricultores. 

Quanto à infraestrutura necessária para executar o programa, cabe destacar como 

particularidade a participação em um projeto da embaixada da Austrália no Brasil, chamado 

Programa de Ajuda Direta (DAP)
15

, sendo contemplados com o financiamento para a compra 

de equipamentos para uma panificadora (figura 18) e para um laticínio (figura 19). 

 

  

  

Figura 18 – Instalações internas e equipamentos da padaria rural da Coopermin 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

                                                 
15

 O Programa de Ajuda Direta é um programa flexível de pequenos financiamentos oferecido pelo governo da 

Austrália e gerenciado pelo Ministério de Relações Exteriores da Austrália. O objetivo do programa é auxiliar 

iniciativas locais de desenvolvimento, abordar a situação humanitária nos países em desenvolvimento e, ao 

mesmo tempo, cumprir os objetivos da Austrália de diplomacia pública e de relações internacionais. (Fonte: 

http://brazil.embassy.gov.au/brasportuguese/Development_cooperat.html).  
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Figura 19 – Instalações externas do laticínio 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Os recursos desse projeto foram, sem dúvida, fundamentais para alavancar o 

desenvolvimento das atividades ligadas ao PAA, porque os próprios assentados já haviam 

construído a estrutura física com o auxílio de empréstimos bancários. Porém, o laticínio não 

obteve sucesso assim como a panificadora que está em pleno funcionamento. Isso aconteceu 

por causa de uma empresa do Mato Grosso que foi selecionada para realizar a compra dos 

equipamentos e entregou uma mercadoria inferior ao que foi negociado, impossibilitando o 

início das atividades produtivas no laticínio. Nessas condições, já existe um processo de 

negociação para reaver os equipamentos no valor de R$ 51.000,00, e enquanto não há uma 

solução para o problema as famílias têm produzido doce de leite para comercializar e obter 

renda.  

Ainda há que se destacar um aspecto peculiar que foi identificado no que tange ao 

repasse de alimentos, pois são 17 entidades beneficiadas, dentre elas creches, abrigos, casas 

de recuperação, todavia não há doação dos produtos do PAA para as escolas municipais e 

estaduais. Como explicação para esse fato, a entrevistada esclarece: “a gente tentou colocar 

porque tava uma quantidade bem grande de panificados né aí eles falaram que se fosse pelo 

PAA eles não iam comprar do PNAE, aí recuamos.”. Tal aspecto relatado é intrigante e 

preocupante ao mesmo tempo, porque há uma obrigatoriedade da aquisição de alimentos da 

agricultura familiar para a merenda escolar pelo PNAE
16

 e o PAA representa um repasse de 

                                                 
16

 Segundo consta no Art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, “do total dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de 

suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas.”. (BRASIL, 2009).  
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alimentos por doação, isto é, não há gastos envolvidos nessa forma de obtenção dos produtos 

para a alimentação escolar.  Assim, diante de uma situação como essa, coube a EMATER-

Mineiros buscar novas instituições recebedoras, o que não foi difícil pelo grande número de 

entidades que precisam dessas doações.  

Outro elemento observado é que no caso de Mineiros, em especial, existe um 

trabalho de parceria bastante consolidado envolvendo as instituições de ensino superior. 

Nesse sentido, os estudantes dessas faculdades prestam serviços de assessoria para a 

Coopermin, nas áreas de veterinária, agronomia e nutrição.  

A partir dessas características que evidenciam o funcionamento do PAA nos 

municípios de Ipameri e Jataí – acrescentando-se a experiência verificada em Mineiros – 

tendo como base a organização dos assentados em associações, cooperativas e a execução do 

PAA Municipal, nota-se como resultado uma oportunidade de obtenção de renda garantida 

por meio dos mercados institucionais. Mas, também é importante salientar alguns problemas 

destacados pelos agricultores fornecedores e que ocorrem na execução desse programa.  

Primeiramente, quanto à montagem da estrutura física do projeto de panificadora 

rural em Ipameri destaca-se que a “vigilância sanitária cobra do produtor rural o que ela não 

cobra do comércio local.”. (PRESIDENTE DA ASCRAF, Informação Verbal, 2016). Embora 

esse aspecto tenha aparecido como uma reclamação durante as entrevistas, o que representa o 

maior problema do PAA – destacando-se como uma reivindicação generalizada – é o preço 

pago pelos produtos no âmbito da CONAB, que já apresenta um valor abaixo porque a venda 

é feita no atacado, e segundo os assentados está totalmente defasado, conforme pode ser 

visualizado no quadro 6:  

 

Quadro 6 – Preço dos produtos comercializados via PAA 

Produto Preço (Kg) 

Bolo R$ 8,00 

Rosca R$ 9,00 

Pão R$ 6,00 

Carne suína R$ 8,00 

Linguiça R$ 10,00 

Frango R$ 7,00 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Nessa situação é salutar apresentar a mudança que ocorreu no dia a dia dos 

camponeses no tocante a uma menor dependência dos atravessadores e um maior poder de 
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negociação. A partir do programa, os camponeses começam a ter conhecimento dos preços 

que são praticados no mercado local. Dessa forma, vendem os seus produtos para o PAA ou 

conseguem um melhor poder de negociação com os atravessadores. Ainda que o programa 

não elimine o intermediário, apresenta como possibilidade outras opções de negociação dos 

preços. (VINHA; SCHIAVINATTO, 2015). 

Uma vez inseridos no PAA, os assentados reivindicam que não há uma 

atualização dos preços de acordo com a inflação, mesmo que o custo operacional tenha subido 

significativamente. Para exemplificar essa incoerência, o tesoureiro da ASPROAB apresenta 

alguns valores para avaliar o que é pago considerando os preços das matérias-primas: 

 

[...] quando nóis iniciamos esse projeto cê comprava um litro de óleo por 

2,30, hoje ele já é 3,49. Gás nois comprava a 38, hoje já é 48. Comprava um 

pacote de açúcar por 5,99, hoje é 10,99. As coisas subiu, mas o preço do 

produto num subiu. CONAB continua pagando a 8 reais já tem três ano. 

(JOSÉ, Informação Verbal, Assentamento Olga Benário, Ipameri/GO, jan. 

2016).  

 

E nessa perspectiva, a ASCRAF já encaminhou uma reclamação formal referente 

a esse assunto para a CONAB, solicitando uma pesquisa de preço e, consequentemente, o 

aumento dos preços defasados, sendo que essa reivindicação está em fase de análise. Tal 

iniciativa também foi tomada pela assentada Rosa, do Assentamento Rio Paraíso em Jataí, que 

liderou a elaboração de um relatório de solicitação do aumento dos preços praticados no PAA. 

E para isso foi necessário buscar a funcionária da CONAB no município de Rio Verde para 

que ela pudesse ir até o município de Jataí pesquisar os preços em quatro supermercados e no 

PAA Municipal, calcular todos os custos e elaborar o relatório que já foi encaminhado para a 

CONAB.  

Mesmo com essas características de execução do programa, o primeiro presidente 

da ASPROAB acentua a relevância do PAA ao afirmar que esse programa foi um caminho 

muito importante e deu uma alavancada na associação. O presidente em exercício ainda 

reafirma que “na verdade a associação começou a prosperar mesmo depois desse projeto, 

PAA [...] A associação não tem outro recurso sem o PAA. Ele é próprio pra ajudar a família. 

A agricultura familiar depende dele”, evidenciando o papel da política pública para o 

fortalecimento dessa organização coletiva e para as famílias que participam dos projetos. Da 

mesma forma, a diretora da Coparpa também faz uma ressalva: “Essa política da época que o 

presidente Lula fez foi o que alavancou, caso contrário eu nem sei se nós existiria. Isso é uma 
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realidade, não dá pra negar isso.”. (MARTA, Informação verbal, Assentamento Rio Paraíso, 

Jataí/GO, Fev., 2016).  

As experiências relatadas referentes tanto à criação de associações e cooperativas 

dentro dos assentamentos como a construção de panificadoras rurais em função do 

envolvimento com o PAA são expressões claras do papel das associações e cooperativas para 

a organização do trabalho familiar e suas implicações no âmbito da obtenção de renda, por 

mais que se identifique uma fragilidade inerente a esse tipo de participação quando ela é 

induzida e meramente circunscrita ao programa, sem um histórico de mobilização social e 

conjunta dos camponeses. Mesmo assim, deve-se reiterar que   

 

as associações, bem como as cooperativas que ainda permanecem 

organizando a produção familiar – sobretudo nos assentamentos rurais, vêm 

se articulando como importante estratégia de reprodução. A reprodução dos 

produtores familiares pode ser entendida em suas múltiplas dimensões, que 

abrangem desde a economia, a política, o social até a cultura. (OLIVEIRA, 

2010, p. 41).  

 

Para complementar essas dimensões pode-se sintetizar que o papel do PAA está 

circunscrito à “construção, estruturação e regulação de mercados para o conjunto da 

agricultura familiar e na criação e fortalecimento das organizações de produtores, 

contribuindo, assim, no âmbito da política agrícola e no empoderamento destes atores 

sociais.”. (WESZ JUNIOR; GRISA, 2012, p.4).  

Tais considerações acerca da organização coletiva foram inclusive enfatizadas 

anteriormente, e encontram-se também expressas em outros documentos oficiais, a saber: 

Cartilha do MDA – Encontro da Agricultura Familiar com a Alimentação Escolar (2011), 

cujo destaque é dado para a necessidade de se organizar, tanto para ter acesso a essas políticas 

públicas como para um melhor engajamento desse segmento social nas discussões de gestão 

da alimentação escolar, haja vista que “as políticas públicas para o setor priorizam os 

agricultores e agricultoras familiares organizados em associações e cooperativas. Juntos têm 

mais força nos fóruns de discussão para organizar a produção, além de facilitar o acesso aos 

mercados consumidores”, e um exemplo disso é a participação no Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE). (BRASIL, 2011, p.16).  

É por meio dessa organização e da inserção dos assentados em um programa de 

mercados institucionais que está sendo possível manter as famílias no espaço rural, inclusive 

com a permanência dos filhos. Um exemplo dessa realidade foi encontrado no Assentamento 

Olga Benário, no qual a filha de um casal de assentados casou-se e decidiu morar em uma 
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parte da parcela dos pais, passando a ter a sua própria produção de hortaliças e ao mesmo 

tempo um mercado garantido para os seus produtos, já que os pais fizeram um acordo quanto 

a isso, cedendo os locais de entrega que tinham na cidade – frutarias e mercados – para a filha 

e o genro, enquanto eles ficaram com os projetos do PAA, o PNAE e as feiras.  

A esse respeito, é salutar retomar o depoimento de quem buscou se organizar e 

participar do PAA. Assim, para a presidente da ASCRAF esse programa marca uma divisão 

muito importante, porque antes existiam grandes dificuldades de comercialização dos 

produtos, e com a implementação do PAA têm-se agora histórias de vitória e conquista no que 

se refere à comercialização de alimentos, ou seja, nas palavras da entrevistada o PAA é 

fundamental para a manutenção da sua permanência no espaço rural, pois as mudanças foram 

bastante significativas. Portanto, quando a indagação é sobre as melhorias obtidas e a 

perspectiva de estabilidade no campo a resposta é imediata: “Uns 500%. Não, e nem vou sair. 

Não vendo meu lote, não desisto disso aqui. Eu acho que isso aqui agora vai ser pra sempre 

pra mim.”. (MARIA, Informação verbal, Assentamento Olga Benário, Ipameri/GO, Jan., 

2016). 

Nesse mesmo sentido, outros assentados declaram o que significa estar inserido 

no programa, e três depoimentos se sobressaem, o primeiro do assentado João, o segundo da 

assentada Ana, ambos do assentamento Olga Benário em Ipameri, e o terceiro da assentada 

Luiza, do assentamento Pouso Alegre em Mineiros: 

 
Essas coisas que ê vem acontecendo, essas ajuda do governo, um projetinho 

daqui outro dali, ê vem dando a gente um direito de viver uma vida mais 

digna, uma expectativa de mais vida, mais saúde, uma alimentação melhor. 

Ou, de uns três anos pra cá aqui minha alimentação melhorou de 50 pra 

80%, que realmente a gente levava uma vida assim difícil. (JOÃO, 

assentado, informação verbal, Ipameri/GO, 2016).  

 

Muito, eu falo assim num miorou 10% não, miorou 1000%, mudou demais, 

esses programa do governo a importância deles é imensa pra gente 

agricultura familiar, principalmente pros assentamento que não tem como ir 

no banco fazer um empréstimo, não tem como caminhar com as própria 

perna, cê tem que esperar o INCRA sabe, liberação. Então esses projetos 

ajudam demais mesmo. Tudo melhorou, todas as parte. (ANA, assentada, 

informação verbal, Ipameri/GO, 2016).  

 

Uai, pra mim eu to amando né, porque assim, é uma oportunidade. Pra gente 

tá sendo muito bom, porque assim foi a oportunidade que apareceu pra gente 

né, graças a Deus tá dando certo e vai continuar dando certo. Porque se num 

fosse isso aqui que oportunidade que a gente ia ter? pra ter uma renda extra 

do que o leite, pelo menos o meu caso meu esposo mexe com leite... deixa eu 

te falar meu esposo é analfabeto, eu tenho mas assim eu fiz até a 6ª serie eu 

num conclui curso nenhum pra mim trabalhar lá era impossível. Aí se num 

fosse aqui nem oportunidade de fazer os cursos do SENAR pra mim 
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aprender alguma coisa, eu nunca fiz lá em Mineiros, eu parei de estudar 

quando era adolescente, me casei, morei na cidade, meu esposo era 

analfabeto. (LUIZA, informação verbal, Mineiros/GO, 2016). 

 

No assentamento Olga Benário, para além da possibilidade de continuar na terra 

por meio dessa garantia da obtenção de renda, os entrevistados afirmaram que a participação 

no PAA representou também a emancipação e a autonomia da maioria dos assentados que no 

início tiveram que trabalhar nas cidades próximas, como Ipameri e Catalão, para conseguir 

sobreviver e que hoje já conseguem viver do seu próprio trabalho na terra. 

Dessa forma, paulatinamente houve um enfrentamento dessa situação a partir da 

organização e do planejamento dos assentados para ter acesso a outras condições de vida, e os 

projetos do PAA são um dos incentivos que permitiram essas mudanças, passando a agregar 

no dia a dia diferentes recursos para compor a renda, como a venda de leite, a produção de 

hortaliças para entregar no PAA e PNAE, os projetos da panificadora para o PAA, o comércio 

nas feiras e mercados locais.  

Com base nesses relatos, compreende-se o papel de políticas públicas como o 

PAA, pois de acordo com Vinha; Schiavinatto (2015) apresenta como potencial garantir a 

reprodução social, política, econômica, cultural e ambiental dos territórios camponeses. 

Ademais, para as autoras é substancial o entendimento de que esse programa propõe articular 

as escalas e também desburocratizar o processo de aquisição proveniente da agricultura 

camponesa, buscando assegurar a existência de uma produção de alimentos propriamente.  

E nesse âmbito é preponderante o grande envolvimento das mulheres no comando 

das atividades, como afirma a assentada Joana do assentamento Olga Benário: “hoje eu 

mando. Num dependo de patrão pra passar as coordenadas. Hoje eu passo as coordenadas.”. A 

liderança das mulheres tanto na criação de uma associação/cooperativa quanto na organização 

do trabalho familiar das panificadoras rurais para atender ao programa evidencia o 

cumprimento de uma das exigências do público do PAA que está prevista no decreto nº 7.775, 

de 04 de julho de 2012, declarando no parágrafo 3º que “A participação de mulheres, dentre 

os beneficiários fornecedores, deverá ser incentivada”, e no parágrafo 5º que “Dentre as 

organizações aptas a participar do Programa, serão priorizadas as constituídas por mulheres”. 

Além de contemplar a condição estabelecida pela CONAB em 2014, com uma participação 

mínima de 40% de mulheres como beneficiárias fornecedoras na modalidade CDS. 

Portanto, assim como no assentamento Olga Benário localizado na MRG Catalão, 

em assentamentos da MRG Sudoeste de Goiás também foram encontrados exemplos 

emblemáticos que ilustram a iniciativa e o protagonismo das mulheres dos assentamentos no 
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âmbito desse trabalho familiar. Em Mineiros, no assentamento Pouso Alegre, o caso da 

panificadora Delícias do Cerrado é a materialização dessa realidade. Para a construção dessa 

padaria rural foi necessário o empenho e a coragem de quatro mulheres assentadas. Elas já 

haviam feito o curso de panificação rural pelo SENAR, e entregavam hortaliças para o PAA e 

PNAE. Posteriormente, surgiu uma demanda de consumo de panificados pelas entidades 

locais, motivando-as a começar esse tipo de produção. Apesar da precariedade de 

equipamentos e recursos no início do projeto, elas conseguiram realizar empréstimos para 

construir o espaço físico da padaria, o que foi complementado com os recursos do edital da 

Austrália. Com essas conquistas, uma das fundadoras dessa panificadora faz uma reflexão 

sobre o significado de participar do PAA, considerando os momentos de dificuldade e as 

perspectivas para o futuro: 

 

Aí quando eu penso que a gente tá aqui pra aumentar a renda de alguma 

forma aí eu volto a animar, cê tá entendendo...por isso que eu falo assim, e o 

nosso sonho num é ficar com o PNAE nem com PAA pra pagar nossas 

contas não, o nosso sonho é daqui uns dias o nosso produto tá no mercado, 

cê entendeu. Então a gente sonha e a gente tem certeza que a gente vai 

chegar lá, pq assim da maneira que começou e da evolução que está hoje, a 

tendência é só crescer né. (LUIZA, Informação verbal, Mineiros/GO, 2016).  
 

Em Jataí, no assentamento Rio Paraíso, encontrou-se mais um exemplo de 

transformação e redefinição do papel da mulher no ambiente familiar por meio do acesso a 

programas como o PAA. Esse é o caso da assentada Rosa que ao ter a informação sobre os 

programas PAA e PNAE teve o interesse em participar, uma vez que não tinha nenhuma 

renda própria, afirmando diversas vezes: “era dona de casa né, ajudava nas coisas, mas num 

tinha uma renda minha mesmo”. Observa-se assim que esse interesse revela um 

encorajamento pessoal dessa assentada e que tem um objetivo explícito em busca de 

autonomia, liberdade e independência financeira. 

Essa motivação para acessar o programa surgiu em 2011 com o objetivo de criar 

frango, mas até o momento não existia nenhum modelo de abatedouro desse porte na região, 

ou seja, para uma produção em menor escala. E esse é o grande diferencial, porque mais uma 

vez foi a sua própria determinação que a fez conseguir montar um abatedouro de frangos 

dentro do assentamento Rio Paraíso, por meio da realização de pesquisas na internet, contato 

com os grandes abatedouros do município e, principalmente, a coragem de tentar mudar a sua 

condição social, contando apenas com o apoio da família. 
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Para concretizar esse projeto, a assentada utilizou como fontes de recursos duas 

linhas de crédito do PRONAF: os financiamentos do PRONAF Mulher para a estrutura física 

do abatedouro e do Mais Alimentos para a compra do carro de entrega, e o resultado desses 

investimentos pode ser conferido na figura 20.    

 

 

Figura 20 – Visão externa do abatedouro RB Alves e veículo personalizado de entregas 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Após o início das atividades, a assentada relatou que o abatedouro passou a 

receber visitas semanais para inspeções, afirmando que dificilmente isso acontece fazendo-se 

uma comparação com as grandes agroindústrias do mesmo ramo. A produção apresenta o 

registro somente no Serviço de Inspeção Municipal (SIM), já que as entregas não extrapolam 

os limites municipais de Jataí, não sendo necessário um registro em nível federal.  

Todo o processo de abate dos frangos é detalhado na figura 21, e envolve 

atualmente a participação de quatro pessoas, duas são a própria Rosa e o marido, e mais um 

casal contratado por diária (R$ 70,00/dia), pois são abatidas 60 cabeças de frango por dia e as 

entregas são feitas de duas a três vezes por semana. Além disso, há uma prestação de serviços 

para os produtores de frango associados a esse abatedouro, que consiste em abater os animais 

e entregá-los congelados, cobrando-se uma taxa de R$ 1,80/kg. Nesse caso, esse serviço 

prestado constitui uma forma de incrementar a renda que é obtida por meio do PAA. Fora esse 

mercado, também se destacam as vendas particulares de frango no próprio abatedouro em 

razão do produto ter uma boa aceitação pelos consumidores, de modo que as pessoas já 

conhecem a qualidade do produto e isso gera uma procura significativa.  
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Figura 21 – Etapas do processo de abate dos frangos – Abatedouro RB Alves/Jataí-GO 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

A partir do envolvimento com todo esse trabalho, a avaliação referente à criação 

dos mercados institucionais para os produtos de origem familiar é positiva, enfatizando-se a 

segurança dessa forma de comercialização, pois o mercado local é instável. Assim, a 

entrevistada pondera: “A gente tem que agarrar a esses tipos de projeto, porque é uma coisa 

assim, é uma compra certa, cê sabe que vai vender. Se fez o projeto e foi aprovado [...]”, e 

ainda justifica: “Tanto é que nem no mercado eu interessei de colocar, porque é uma coisa 

mais irregular e esse aqui é uma coisa mais segura.”.  

Nesse contexto, a autonomia e a emancipação econômica da mulher surgem na 

rotina familiar, causando até mesmo estranhamento e conflitos porque nesse momento há uma 

ressignificação do papel da mulher, ou seja, há uma modificação das relações estabelecidas 

como mãe, como esposa, como responsável por organizar e fazer as tarefas domésticas. São 

mudanças estruturais na organização da família e que afetam diretamente nas relações de 

poder socialmente instituídas nesse espaço, sobretudo no que se refere ao marido, de forma 

que essas modificações representam um enfrentamento de uma situação hegemônica na qual o 

trabalho do homem tem maior importância para o orçamento familiar.  

 Por isso, o depoimento da assentada elucida tais transformações que são 

decorrentes do empoderamento da mulher e, mais do que isso, essa nova composição familiar 

passa a ter a mulher como centralidade. Nesse caso até mesmo o marido acabou se integrando 

a essa atividade econômica que é liderada pela mulher e que garante a renda familiar. 

Portanto, 

 

mudou tudo, mas foi uma mudança pra melhor. Todo mundo estranhou. 

Gerou problemas graves. Mas assim conseguiu adaptar.  Só que um pouco 

eles me pôs uma responsabilidade, um peso bem grande. Hoje eles me olham 

como quase o pai. Essa liderança que eu... eu sempre gostei de tomar frente. 

Só que assim tem hora que pesa. Mas a vida me obrigou. (ROSA, 

informação verbal, Assentamento Rio Paraíso, Jataí/GO, 2016). 

 

Assim, ao ser questionada sobre o significado de participar do PAA, a assentada 

Rosa é enfática ao afirmar que “Ele representa a minha independência”, e não hesita em 

deixar claro que a situação atual é bem diferente do passado, no qual não tinha renda alguma. 

Nessas condições, reitera que “não queria voltar naquele tempinho atrás (risos)” e com isso 

observa-se que a transformação acontece em primeiro plano no âmbito pessoal a partir do 

momento em que essas mulheres adquirem a consciência de que podem obter a sua própria 
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renda, o que acaba reverberando em uma mudança de comportamento quando a assentada 

explicita em seu relato: “Eu sinto mais bem quando eu to trabalhando do que o dia que eu to 

parada”.  

E tudo isso atribui sentido e relevância social a esse tipo de política pública, pois à 

medida que a mulher adquiriu maior responsabilidade para si também alcançou conquistas 

pessoais inéditas, passando a usufruir de novos hábitos, antes inconcebíveis de acontecer, tal 

como elucida esse depoimento:  

 

a primeira coisa que eu fiz que eu nunca tinha feito foi ir de avião pra 

Brasília que eu nunca tinha andado, e agora eu já to conseguindo programar. 

Eu quero, ainda falei pros menino, eu ainda quero programar uma viagem 

pra nois ir pra praia. Hoje eu já to conseguindo sonhar essas coisas, coisa 

que eu nunca sonhei. Nois vai marcar nem que a gente faz lá uma 

programação no fim do ano, mas nois vai viajar pra um lugar que nois nunca 

foi, coisa que eu nunca pensava nunca, nem passava pela minha cabeça. Ou 

talvez eu saio  vou num clube, hoje eu falo assim: vamo pra cidade, vamo 

comer alguma coisa diferente que eu faço, coisa que eu num fazia. Vamo 

num shopping [...] (ROSA, informação verbal, Assentamento Rio Paraíso, 

Jataí/GO, 2016).  

 

Tais mudanças também serão determinantes para se pensar na permanência de 

toda a família no espaço rural, porque é a possibilidade real de obtenção de renda no campo 

por meio dessa política pública que impediu a ocorrência de uma situação de êxodo rural. A 

própria assentada reconhece: “se eu não tivesse montado isso aqui mesmo eu acho que eu já 

tinha ido embora”, porque não seria possível ter condições de proporcionar, por exemplo, a 

educação para os filhos sem trabalhar em outros espaços, pelo fato de não ter renda dentro do 

assentamento para isso.  

Esses exemplos são basilares para corroborar a avaliação da CONAB em seu 

relatório da execução do PAA em 2014, no qual se destaca como resultado um aumento da 

participação das mulheres associado a um incremento da renda que é acessada por elas, 

considerando que a partir desse ano os projetos passaram a ter como condição a participação 

mínima de 40% de mulheres como beneficiárias fornecedoras na modalidade CDS. Dessa 

forma, segundo a CONAB (2015, p.15-6), o incremento foi de aproximadamente 23%, pois 

em 2013 a renda média obtida pelas mulheres foi de R$5.328,58 e em 2014 foi de 

R$6.566,76. E com esses dados é possível afirmar que o PAA vem promovendo a inserção 

das mulheres trabalhadoras rurais no PAA e também diminuindo as desigualdades de gênero. 

Vale acrescentar que reconhecendo a importância dessas transformações oriundas 

da inserção da agricultora camponesa ao mercado institucional do PAA, há no município de 
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Ipameri uma reivindicação recorrente para que haja uma ação imediata dos representantes 

políticos que transforme o programa em lei, considerando que há uma vulnerabilidade quanto 

às mudanças de governo, a exemplo do depoimento da presidente da ASCRAF sobre esse tipo 

de mercado:  

 
São bons, nem é ser bom, é excelente, entendeu. Única coisa que precisa é 

do PAA virar lei, projeto de lei, porque o PAA hoje é programa, e programa 

cada governante que entrar a nível de Brasil pode manter ou cortar e a nossa 

intenção é procurar a câmara federal pra pedir que os deputados que 

representa Goiás entra com um projeto de lei solicitando que o PAA se torne 

lei! [...] uma única coisa que nois quer é que ele vira lei. Porque virando lei 

pode entra posição, oposição, aí a bagunça deles lá, a briga deles lá num 

pode mexer no PAA, enquanto programa qualquer um pode chegar e cortar, 

bagunçar, voltar, mudar né. Um programa que dá tão certo desse jeito, e de 

tão grande alcance social, ele tem que virar lei. (PRESIDENTE DA 

ASCRAF, Informação Verbal, Assentamento Olga Benário, Ipameri/GO, 

Jan., 2016). 

 

 Porém, cabe frisar que segundo a avaliação do GGPAA o programa foi criado por 

uma lei, mas que não foi alterada desde a sua promulgação e “há uma grande necessidade de 

aprimoramento de sua gestão, o que impõe maior detalhamento das normas. Neste contexto, 

torna-se necessária a revisão da legislação e das regras para a sua execução que, sobretudo, 

assegurem a sua continuidade independente do exercício fiscal.”. (BRASIL, 2010, p.60). 

Outrossim, ainda que haja um ambiente institucional de insegurança, existem 

análises que têm legitimado os aspectos positivos observados durante os trabalhos de campo 

no que se refere ao funcionamento do PAA e da criação dessas formas de comercialização 

desde 2003, tendo em vista que desde a criação dos assentamentos existem notórias 

dificuldades para produzir e conseguir permanecer na terra. Com efeito, 

 

o PAA sinaliza para uma mudança importante na política nacional de 

desenvolvimento rural brasileira: concede espaço político a sujeitos que não 

estão ligados aos interesses comandados pelo latifúndio e agronegócio e 

atribui um papel importante que institucionaliza as demandas da agricultura 

camponesa e da soberania alimentar. Essa política tenta dar voz a outras 

relações sociais, sujeitos e territórios, rompendo com o centralismo e 

sinalizando que existe um outro modelo de desenvolvimento para o campo 

baseado na agricultura camponesa. (VINHA; SCHIAVINATTO, 2015, 

p.192).  

 

Para análises de caráter avaliativo do PAA, na verdade tem se realizado uma ação 

de fomento simultaneamente a uma ação de política social – característica basilar que garante 

a entrega de alimentos para as instituições beneficiadas. Com isso, é natural que o programa 
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tenha adquirido um selo de legitimidade social de grande significado como resultado da sua 

atuação em duas importantes frentes: as ações referentes a uma política agrícola e a política 

social, a partir de um mesmo recurso orçamentário. (DELGADO, 2013).  

Também é importante apresentar as tentativas encontradas no âmbito de uma 

produção de alimentos mais saudáveis, com a diminuição do uso de agrotóxicos. Já foi 

ressaltado que esse é um aspecto previsto institucionalmente no PAA, porém longe de ser 

efetivado, mas as iniciativas para realizar essas transformações são evidentes em casos como 

da assentada Ana em Ipameri, com a inserção de práticas agroecológicas nas técnicas de 

cultivo das hortaliças (figura 22).  

 

 

Figura 22 – Cultivo de hortaliças e adubação verde no assentamento Olga Benário 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

No município de Jataí, tais ações estão sendo desenvolvidas pelo PAA Municipal, 

sobretudo a partir da atuação do engenheiro agrônomo que ao prestar assistência técnica 

orienta essas práticas diferenciadas para diminuir e eliminar o uso de agrotóxicos. Já em 

Mineiros esse trabalho é desenvolvido por meio da EMATER, incentivando o resgate das 

sementes crioulas, com a existência de um banco de sementes, inclusive com a realização de 

uma feira agroecológica, que mesmo com a participação de cinco produtores ocorre duas 

vezes na semana e tem sido bastante frequentada. 

Dadas essas considerações nas quais se constata a importância do PAA para os 

beneficiários fornecedores também é relevante identificar as implicações desse programa para 

os beneficiários recebedores. Para isso, visitou-se a coordenação da merenda escolar da 

prefeitura, uma escola municipal e uma escola estadual em Ipameri/GO, e uma constatação foi 

unânime: sem o PAA não seria possível administrar os recursos da merenda escolar.  
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Ainda que no começo a qualidade dos produtos tenha sido ruim, porque a 

organização era incipiente, ao longo do tempo só aconteceram melhorias no padrão de 

qualidade da produção e atualmente não há reclamações quanto aos produtos que são 

entregues.  

Na escola estadual que é de tempo integral afirmou-se que não existem problemas 

com atraso na entrega dos produtos, e o maior benefício é que os produtos vieram como 

doação, ou seja, para somar com o valor da merenda, já que a per capita continua a mesma: 

R$0,30/ aluno para ensino fundamental; R$0,50/aluno para educação infantil; R$1,00/aluno 

para creche. Quanto à qualidade da alimentação escolar após o PAA, o supervisor da merenda 

escolar descreve que “o almoço ficou mais enriquecido, mais colorido, mais bonito”, além de 

se perceber um melhor aspecto físico dos alunos. Esses elementos já foram evidenciados pela 

Conab, sendo apenas confirmados nesse momento.  

Um caso particular da escola municipal é o repasse dos produtos para as crianças 

mais carentes, tendo em vista que a doação é maior do que o consumo dos alunos. A diretora 

declara: “Se eu não tivesse esse projeto eu não sei o que eu faria”, e nesse sentido apresenta 

uma avaliação favorável ao PAA, afirmando que “a política pública tem que ser assim, ela 

tem que funcionar”.   

A maior vantagem observada é referente à diversificação da alimentação escolar. 

Ao se questionar aspectos da segurança alimentar e nutricional, a nutricionista da prefeitura 

afirma que as doações ajudaram bastante, porque antes a merenda era baseada em “macarrão, 

galinhada, e pão com salsicha”, e mesmo que se identifique a necessidade de inserir alimentos 

mais saudáveis, percebe-se que após o funcionamento do PAA houve uma significativa 

diversificação, destacando-se a adoção do frango e da carne suína no cardápio. Nesse último 

caso em especial houve até mesmo um trabalho de divulgação e incentivo à utilização desse 

tipo de carne na merenda escolar, como mostram os panfletos da figura 23: 

 

  

Figura 23 – Ações de incentivo à introdução de carne suína na merenda escolar 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Esses aspectos ajudam a confirmar o que é apontado na Cartilha do MDA (2011), 

porque o encontro da alimentação escolar com a agricultura familiar tem sido responsável por 

uma “uma verdadeira transformação nas escolas de nosso país ao permitir que alimentos 

saudáveis e com forte apelo regional, todos produzidos diretamente pela agricultura familiar, 

possam ser consumidos diariamente pelos alunos de todo o Brasil.”. (BRASIL, 2011, p. 17).  

A partir desses elementos observados em escala local e regional, para 

complementar essa análise retoma-se nesse contexto os dados em nível nacional acerca da 

situação de insegurança alimentar e nutricional dos domicílios brasileiros, tendo em vista que 

a predominância desse fator impulsionou a criação do PAA em 2003. Portanto, é importante 

comparar os resultados alcançados após a execução do programa, como pode ser visualizado 

na tabela 8.  

 

Tabela 8 – Situação da insegurança alimentar no Brasil por domicílio - 2004/2009/2013 

Situação de segurança alimentar 

no domicílio 

Domicílios particulares 

(1000 domicílios) 

Total % 

Ano  2004 

Com segurança alimentar 33.929 65,1 

Com insegurança alimentar  18.205 34,9 

Leve 9.409 18,0 

Moderada 5.172 9,9 

Grave 3.624 6,9 

Total              52.158 100 

  

Ano   2009 

Com segurança alimentar 41.411 69,8 

Com insegurança alimentar  17.911 30,2 

Leve 11.089 18,7 

Moderada 3.863 6,5 

Grave 2.959 5,0 

Total                     59.322 100 

  

Ano   2013 

Com segurança alimentar 50.524 77,4 

Com insegurança alimentar  14.734 22,6 

Leve 9.643 14,8 

Moderada 2.985 4,6 

Grave 2.107 3,2 

Total                        65.258                          100 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 

Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2009. 

Adaptado pela autora.  
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Analisando a evolução desses índices entre 2004, 2009 e 2013, é evidente que 

ocorreu uma diminuição do número de domicílios em situação de insegurança alimentar 

repercutindo no aumento do índice da situação de segurança alimentar, pois considerando o 

número inicial de 18.205.000 milhões de domicílios vulneráveis em 2004, em 2009 294.000 

domicílios saíram dessa situação, e em 2013 o número passou para 14.734.000 domicílios em 

situação de insegurança alimentar, correspondendo a 3.471.000 domicílios que puderam ter 

acesso regular a alimentos de qualidade e em quantidades suficientes, saindo desse quadro de 

vulnerabilidade social. Assim, o percentual de insegurança alimentar total em 2004 era de 

34,9% e passou para 22,6% do total de domicílios, o que equivale a uma redução de 12,3% do 

índice e pode até ser apontado como pouco significativo, porém cabe avaliar os efeitos dessas 

mudanças para as famílias que foram atingidas e também reiterar que é possível buscar 

resolver um problema social como esse por meio de políticas públicas.  

Logo, cabe reforçar que a redução do quadro da insegurança alimentar dos tipos 

moderada e grave
17

 é relevante nesse contexto. Quando somadas, passaram de 16,8% em 

2004 para 7,8% em 2013, o que pode justificar o aumento do tipo de insegurança alimentar 

leve, e ao mesmo tempo ser sinônimo de um avanço para essa conjuntura social, tendo em 

vista que diferentemente dos outros tipos esse é decorrente de uma possibilidade futura de não 

ter acesso a alimentos, ou seja, é uma incerteza, e não efetivamente a redução quantitativa de 

alimentos consumidos.   

     Por fim, buscando uma avaliação fidedigna de todas as características da 

implementação do PAA, esses dados da PNAD (IBGE, 2014) explicitam que ocorreram 

mudanças relevantes para a promoção da segurança alimentar e nutricional no país, o que é 

ratificado por Vinha; Schiavinatto (2015), pois em sua análise ponderam que até o momento o 

PAA se configura como uma política emergencial/compensatória ao promover a distribuição 

dos alimentos para instituições de assistência social, buscando resolver o problema imediato 

da fome. 

Em síntese, como apontam Ribeiro; Dias (2013, p.86), o PAA atua na inserção da 

agricultura camponesa no mercado de uma forma diferenciada, uma vez que se constitui em 

uma ação direta do Estado como comprador. Dessa feita, o programa “também possibilita 

                                                 
17

 Insegurança alimentar leve: Preocupação ou incerteza quanto a disponibilidade de alimentos no futuro em 

quantidade e qualidade adequadas.  Insegurança alimentar moderada: Redução quantitativa de alimentos e/ou 

ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre os adultos. Insegurança alimentar 

grave: Redução quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de 

alimentos entre adultos e/ou crianças; e/ou privação de alimentos; fome. (IBGE, 2014).  
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condições concretas de reprodução física e social do campesinato, especialmente dos 

assentamentos, além de demarcar o seu reconhecimento político como agente econômico.”.  

Salvo as referidas contribuições do programa para a questão da segurança 

alimentar e nutricional, conclui-se que ainda é bastante incipiente pautar como 

encaminhamento da sua execução um debate acerca da soberania alimentar, detalhado em 

outros momentos, tampouco essa noção aparece nas investigações in loco, como parte 

integrante das concepções do público beneficiário, o que acaba por limitar o PAA a uma 

distribuição de alimentos para escolas e entidades ao passo em que ocorre a comercialização 

institucional dos produtos.  

Entretanto, considerando que por meio do PAA “a produção de alimentos é 

prática incentivada” (VINHA; SCHIAVINATTO, 2015, p. 200), a longo prazo esse programa 

pode representar a perspectiva de uma política estruturante, adquirindo um caráter 

emancipatório, que possa gerar autonomia ao campesinato e contribuir futuramente para 

incluir na agenda política a soberania alimentar.  

Nesse sentido, após compreender detalhadamente as implicações do PAA para a 

agricultura, buscar-se-á entender de forma pormenorizada no próximo capítulo se o PNPB 

também colabora no campo da refutação da lógica imposta pelo agronegócio, tendo como 

prerrogativa uma atuação pautada na valorização social da agricultura camponesa e, 

consequente, o empoderamento econômico e social das famílias.   
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4 O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL E O 

INCENTIVO AOS AGROCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL  

 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel está inserido em um 

contexto de utilização de novas fontes de energia no início do século 21 tendo como resultado 

a inserção do biodiesel
18

 na matriz energética brasileira. Sendo assim, o presente capítulo tem 

como objetivo avaliar a implementação desse programa no país desde 2004 por meio de uma 

retomada da sua constituição, destacando as principais características e buscando 

compreender e analisar as suas consequências no âmbito da produção de commodities, das 

formas alternativas de energia, do Selo Combustível Social, dos benefícios fiscais e 

financeiros oferecidos às indústrias de biodiesel e, por fim, dos efeitos para a autonomia da 

agricultura camponesa no estado de Goiás, discutindo-se até que ponto o programa tem 

atendido às suas orientações oficiais.  

4.1 O CONTEXTO INTERNACIONAL DE RENOVAÇÃO ENERGÉTICA E A CRIAÇÃO 

DO PNPB NO BRASIL 

 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foi criado no 

Brasil em função de uma conjuntura internacional que incentivou a utilização de fontes de 

energia renováveis após a década de 1990, contexto no qual a produção e o uso de biodiesel já 

estavam avançados em outros países, considerando o desenvolvimento sustentável e a 

escassez dos combustíveis não renováveis. (BRASIL, 2011).  

O interesse em utilizar esse tipo de combustível se justifica porque o biodiesel não 

é derivado do petróleo: 

  

                                                 
18

 O termo biodiesel é utilizado institucionalmente para denominar o combustível biodegradável que é produzido 

a partir de óleos vegetais ou gorduras animais e é chamado de “biocombustível”. O prefixo “bio” nada mais é do 

que uma estratégia criada para sustentar o discurso ideológico das energias limpas e renováveis, sendo o 

biocombustível apresentado como a solução para os problemas ambientais decorrentes do uso intensivo de fontes 

de energia não renováveis como o petróleo. Na verdade, trata-se de mais uma das formas de reprodução 

capitalista no campo e que se traduz em um processo de subordinação da agricultura camponesa, que será 

cooptada nessa lógica como uma produtora de energia. Para Houtart (2010, p.7), “a busca por novas energias 

acabou se transformando numa atividade muito rentável para os investimentos do grande capital”. Portanto, é 

importante esclarecer que o termo biodiesel será utilizado nessa pesquisa com a ressalva de que corresponde a 

um tipo de agrocombustível, porque esse termo é “mais descritivo e menos ligado a conotação otimista de bio 

(vida)”, como afirma Houtart (2010, p.8). Assim, justifica-se o realce no decorrer do texto demarcando a 

oposição a essa denominação – e isso significa analisá-lo à luz do debate entre a produção de alimentos e a 

soberania alimentar versus a produção de energia que está posto a partir da criação de um programa como o 

PNPB.  
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é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode ser 

produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, existindo 

dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como 

mamona, dendê, girassol, canola, gergelim, soja, dentre outras. Por esse 

motivo a energia gerada pelo biodiesel é chamada de “energia renovável”. 

Substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo em motores 

automotivos (de caminhões, tratores, camionetas, automóveis, etc) ou 

estacionários (geradores de eletricidade, calor, etc). Pode ser usado puro ou 

misturado ao diesel em diversas proporções. A mistura de 5% de biodiesel 

ao diesel de petróleo é chamada de B5 e assim sucessivamente, até o 

biodiesel puro, denominado B100. (BRASIL, 2011, p.5). 

 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2004), já nas décadas 

de 1960/70 foram registrados estudos sobre a produção de biodiesel no mundo, ocorrendo em 

1988 o início da produção na Áustria e na França. Em 2002, a Alemanha despontava com a 

marca de 1 milhão de toneladas por ano de produção desse combustível. E embora a produção 

de biodiesel nos países europeus seja pioneira, a primeira patente mundialmente registrada 

referente a um processo de produção de biodiesel a partir do óleo de algodão – a 

transesterificação – é de um brasileiro, e foi depositada em 1980 pelo engenheiro químico 

cearense Expedito Parente. Posteriormente, em 1997, o Congresso aprovou nos Estados 

Unidos a utilização do biodiesel como combustível alternativo, sendo que em 1998 houve 

uma retomada dos projetos de uso do biodiesel no Brasil pelos setores P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento). (BRASIL, 2004).   

Nesse contexto, o PNPB começou a ser engendrado no Brasil em dezembro de 

2003, com a formação de uma Comissão Executiva Institucional (CEI) e um Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) a partir de um decreto da Presidência da República. Coube ao 

GTI investigar e analisar a viabilidade da produção e do uso desse combustível no Brasil. Para 

isso, houve a realização de alguns estudos e iniciativas para o desenvolvimento do projeto 

incluindo diferentes aspectos, dentre eles: o estudo do mercado de diesel e das oportunidades 

de inserção do biodiesel; a definição da logística de distribuição; o desempenho dos motores 

com a adição de 2% de biodiesel ao diesel; e o estudo locacional dos polos de Produção de 

Biodiesel para plantio, esmagamento, produção e distribuição. (BRASIL, 2004).  

Em contrapartida, também foram estabelecidos princípios do marco regulatório do 

programa, priorizando os seguintes pontos: “1) política de inclusão social; 2) aproveitamento 

das oleaginosas de acordo com as diversidades regionais; 3) segurança de abastecimento para 

o novo combustível; 4) garantia de qualidade para o consumidor; 5) busca de competitividade 

frente ao diesel de petróleo.”. (BRASIL, 2004, p.12). 
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Como resultado desse estudo, o PNPB é lançado oficialmente em 06 de dezembro 

de 2004, com o slogan “Biodiesel. O novo combustível do Brasil”, passando a representar 

uma ação prioritária e estratégica no país, na qual esse agrocombustível é apresentado como 

fonte alternativa de energia, sendo coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e integrado 

por órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Petrobrás e Embrapa.  

(BRASIL, 2011). Dessa forma, as vantagens obtidas com a utilização desse combustível são 

relevantes e se destacam: 

 

Por substituir o óleo diesel que vem do petróleo, tem sido um grande vetor 

de redução das emissões de diversos poluentes (monóxido de carbono, 

enxofre, etc) e no combate ao efeito estufa. Colabora para uma maior 

diversificação da matriz energética brasileira, que já é exemplo mundial na 

utilização de energias renováveis. Reforça o protagonismo do Brasil nos 

acordos e compromissos internacionais de respeito ao meio ambiente e 

mudanças climáticas. Contribui para que o Brasil compre menos óleo diesel 

de petróleo de países estrangeiros e também deixe de exportar grãos in 

natura, esmagando e produzindo óleo e farelo dentro do país. (BRASIL, 

2011, p.5). 

 

Acerca dos benefícios ambientais decorrentes da utilização do biodiesel como 

combustível afirma-se que outra consequência positiva será a sua contribuição para “melhorar 

a qualidade do ar nos grandes centros urbanos a partir da redução da emissão de gases 

poluentes. Isto porque substituirá parcialmente o óleo diesel, derivado de petróleo.” Além de 

atender aos compromissos que foram firmados na Convenção do Clima, incluindo a obtenção 

de créditos de carbono, com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), no âmbito do 

Protocolo de Kioto. (BRASIL, 2004, p.5). 

Todavia, somente em 13 de janeiro de 2005 foi formulada a Lei nº 11.097 que 

marcou a introdução desse agrocombustível na matriz energética brasileira, estabelecendo 

percentuais mínimos de adição de biodiesel ao diesel. Assim, previa-se no Art. 2 um 

percentual mínimo obrigatório de 5% (cinco por cento) de adição de biodiesel (B5) ao óleo 

diesel em um prazo de oito anos (2013), com uma adição mínima e obrigatória de 2% (dois 

por cento) em volume (B2) três anos após a publicação dessa lei (2008). No entanto, de 

acordo com Flexor (2010), foram feitos ajustes no cronograma previsto e assim o B2
19

 foi 

                                                 
19

 B2 é a denominação dada para a mistura de 2% de biodiesel ao diesel de petróleo. Assim, a adição de 3% é 

denominada B3, a de 5% é chamada de B5, e assim sucessivamente, até a obtenção de biodiesel puro, que é 

chamado de B100. (BRASIL, 2004).  
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autorizado já em 2005, o B3 em 2009 e o B5 em 2010, devido às solicitações dos produtores 

de biodiesel, o que acarretou uma demanda crescente e segura para a indústria.   

Com a antecipação das metas planejadas foi então apresentada a Medida 

Provisória nº 647, de 28/05/2014, que estabeleceu novos percentuais: 6% a partir de 1º de 

julho de 2014 (B6), e 7% após 1º de novembro de 2014 (B7), sendo convertida na Lei nº 

13.033, de 24/09/2014, que, por sua vez, foi alterada pela Lei nº 13.263, de 23 de março de 

2016, determinando um novo acréscimo dos percentuais, que serão:  I) 8% em até doze meses 

após a data de promulgação da lei; II) 9% em até vinte e quatro meses após a data de 

promulgação da lei; e III) 10% em até trinta e seis meses após a data de promulgação da 

lei.Tudo isso evidencia a importância que vem sendo atribuída a esse agrocombustível no 

cenário nacional.  

Essa dinâmica de implementação do PNPB teve reflexos importantes na economia 

brasileira, haja vista que, conforme os dados do Ministério de Minas e Energia (2004), a 

adição de 2% de biodiesel ao óleo diesel criou um mercado interno potencial de 800 milhões 

de litros/ano em 2005 e o B5 estabeleceu um mercado firme de 2,4 bilhões de litros/ano. 

Logo, à medida que esse mercado é criado e com o tempo é consolidado também ocorrem 

ganhos significativos na balança comercial do país decorrentes da diminuição das importações 

de petróleo e seus derivados. Referente à adição de 2% isso significou US$ 160 milhões/ano, 

enquanto para a mistura de 5% foram US$ 400 milhões/ano. E para a última alteração prevista 

(7%), estima-se que a economia seria de “R$ 2,3 bilhões por ano, em importação de diesel, 

com a implementação do B7”. (BARROS; GOMES; SUZUKI, 2014, p.10).  

Outro importante resultado oriundo da produção de biodiesel no país é destacado 

por Flexor (2010) ao apontar a existência de uma nova demanda por óleos vegetais que têm 

um valor superior ao grão in natura. Ou seja, “a demanda criada pelo PNPB garantiu um 

mercado seguro para um produto que se fosse exportado na forma de grão, de óleo ou de 

farelo enfrentaria condições de comercialização muito mais incertas.”. (FLEXOR, 2010, p.1).   

Além disso, de acordo com a regulamentação do programa, para o seu 

funcionamento criou-se a figura do produtor de biodiesel e o conceito de combustível social, 

visto que o diferencial apresentado pelo PNPB consistiu em produzir o combustível a partir de 

um vínculo entre o produtor de biodiesel e a agricultura familiar
20

 por meio do Selo 

Combustível Social (SCS). Dessa forma, conforme enfatiza a Cartilha do PNPB (2011), além 

                                                 
20

 É válido ressaltar que, assim como no capítulo anterior, o uso da expressão “Agricultura familiar” é referente 

tão somente ao termo utilizado do ponto de vista institucional, legalizado pela lei nº 11.326 de 24/07/2006, a Lei 

da Agricultura Familiar.    
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do fortalecimento das potencialidades regionais de produção das matérias-primas, a prioridade 

central do programa corresponde ao aspecto social, com “uma grande oportunidade de 

inserção das mais de quatro milhões de famílias de agricultoras e de assentados da reforma 

agrária na cadeia de produção do biodiesel no Brasil.” (BRASIL, 2011, p. 6). 

Nessa perspectiva, cabe sintetizar as diretrizes basilares do PNPB que constam 

nas suas orientações oficiais (BRASIL, 2011, p.07), são elas: 1) promover a inclusão social 

por meio da geração de emprego e renda; 2) garantir preços competitivos, qualidade e 

suprimento; 3) produzir biodiesel a partir de diferentes fontes de oleaginosas, fortalecendo as 

potencialidades regionais para a produção de matéria-prima.  

 Na tentativa de efetivar tais indicações, o MDA criou o SCS para reconhecer as 

indústrias de agrocombustível que adquirem um percentual de matéria-prima da agricultura 

familiar, ou seja, é uma forma de operacionalizar a estratégia social do PNPB, tendo em vista 

que consiste na identificação do “produtor de biodiesel que cumpre os critérios estabelecidos 

pelo Programa e que confere status de promotor de inclusão social dos agricultores familiares 

enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).”. 

(BRASIL, 2011, p.8).  

No primeiro ano de funcionamento do programa foi instituída a Instrução 

Normativa Nº 01, de 05 de julho de 2005, do MDA, expondo os critérios e os procedimentos 

necessários para o enquadramento dos projetos de produção de biodiesel no âmbito do SCS. E 

nesse caso é de profunda relevância destacar o Art. 5º que dispõe sobre as condições de 

realização dos contratos, pois prevê o envolvimento dos movimentos sociais:  

 

Art. 5º A proposta de contratos a serem estabelecidos com os agricultores 

familiares de que trata o art. 2º desta IN terão participação de pelo menos 

uma representação dos agricultores familiares, que poderá ser feita por: I. 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, ou de Trabalhadores na Agricultura 

Familiar, ou Federações filiadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura – Contag; II. Sindicatos de Trabalhadores Rurais, ou de 

Trabalhadores na Agricultura Familiar, ou Federações filiadas a Federação 

dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – Fetraf; III. Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais ou de Agricultores Familiares ligados à Associação 

Nacional dos Pequenos Agricultores – ANPA; e IV. outras instituições 

credenciadas pelo MDA. (BRASIL, 2005).  
  

Tal iniciativa de inclusão é imprescindível considerando o quantitativo dos 

estabelecimentos classificados pelo Censo Agropecuário (IBGE, 2006) como unidades de 

agricultura familiar no espaço rural brasileiro apresentado anteriormente. No entanto, após 

dez anos da criação do programa a sua avaliação diferencia-se significativamente do PAA, ao 
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ter como referência que o objetivo de fortalecimento da agricultura camponesa é um aspecto 

comum aos dois programas.  

Primeiramente, é importante ponderar quais são as particularidades do SCS, a 

começar pelos inúmeros benefícios oferecidos às indústrias de biodiesel que estão inseridas 

no SCS, apresentados na Cartilha do Biodiesel (2011), são eles: 

 

• Diferenciação/isenção nos tributos PIS/PASEP e COFINS; 

• Participação assegurada de 80% do biodiesel negociado nos leilões públicos da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 

• Acesso às melhores condições de financiamento junto aos bancos que operam o 

Programa (ou outras instituições financeiras que possuam condições especiais de 

financiamento para projetos); 

• Possibilidade de uso do Selo Combustível Social para promover sua imagem no 

mercado. 

 

Contudo, no que tange ao modelo tributário incidente na cadeia de produção do 

biodiesel, o Ministério de Minas e Energia (2004) destaca a existência de alíquotas 

diferenciadas para as oleaginosas produzidas pela agricultura familiar e pela agricultura 

intensiva. Esta tem desoneração parcial de PIS/CONFINS e aquela tem desoneração total e 

parcial de PIS/CONFINS, em função da região produtora e a oleaginosa característica, sendo 

nesse caso Norte, Nordeste e Semiárido com palma ou mamona. Nota-se por essas 

informações que não há como prioridade a concessão das isenções de impostos somente ao 

que está vinculado à agricultura familiar. Logo, esse contexto permite questionar a 

legitimidade do programa em relação às suas diretrizes oficiais. Mais do que isso, permite 

averiguar e refutar os seus propósitos com a diferenciação desses dois tipos de agricultura, o 

que leva ao entendimento de que a agricultura familiar é menos eficiente do que a citada 

agricultura intensiva, ou melhor, o agronegócio.  

Por outro lado, para que o produtor de biodiesel realmente seja um promotor de 

inclusão social dos agricultores familiares, o parágrafo 1º do Art. 2º do Decreto Nº 5.297, de 6 

de dezembro de 2004, estabelece algumas condições mínimas e obrigatórias, a saber:   

I - adquirir de agricultor familiar, em parcela não inferior a percentual a ser 

definido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, matéria-prima para a 

produção de biodiesel; 
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II - celebrar contratos com os agricultores familiares, especificando as condições 

comerciais que garantam renda e prazos compatíveis com a atividade, conforme 

requisitos a serem estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário;  

III - assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares. 

Sabendo dessas características básicas de funcionamento do PNPB visando atingir 

os objetivos sociais e econômicos previstos no programa, busca-se nesse momento avaliar 

esses aspectos. Logo, o que aparece em destaque é a redução dos tributos federais incidentes 

sobre os combustíveis e que são concedidos aos produtores de biodiesel nas seguintes 

condições:  

 

os produtores de biodiesel que adquirem matérias-primas de agricultores 

familiares, qualquer que seja a região brasileira, poderão ter redução de até 

68% nos tributos federais. Se essas aquisições forem feitas de produtores 

familiares de dendê (palma) na região Norte ou de mamona no Nordeste e no 

Semiárido, a redução pode chegar a 100%. Se as matérias-primas e regiões 

forem as mesmas, mas os agricultores não forem familiares, a redução 

máxima é de 31%. Para usufruir desses benefícios tributários, os produtores 

de biodiesel precisam ser detentores de um certificado: o Selo Combustível 

Social. (grifos nossos). (BRASIL, Folder Biodiesel, 2004?, p.3, grifo nosso). 

 

Ora, a partir dessas considerações é impossível não questionar os benefícios 

oferecidos, uma vez que envolve a aquisição de matérias-primas e o Selo Combustível Social, 

ou seja, obrigatoriamente deveria ser restrito aos produtores de biodiesel que obtêm matéria-

prima de origem familiar. Posto isso, não é coerente ter uma redução máxima de até 31% 

prevista para o caso de não ser da agricultura familiar como está destacado acima.   

Outro aspecto importante é referente às porcentagens que são estabelecidas por 

regiões concernentes às obtenções de matéria-prima. Os critérios referentes às concessões de 

uso do selo combustível social estão na Instrução Normativa Nº 01, de 05 de julho de 2005, 

do MDA, sendo que o Art. 2º institui os percentuais mínimos de aquisições de matéria-prima 

do agricultor familiar pelo produtor de biodiesel (tabela 9) para que haja a concessão de uso 

do SCS, quais sejam:  

 

Tabela 9 – Aquisição de matéria-prima da agricultura familiar (2005) 

Região Percentual 

Nordeste e semiárido 50% 

Sudeste 30% 

Sul 30% 

Norte 10% 

Centro-Oeste 10% 
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Fonte: MDA. Adaptado pela autora.  

 

Conquanto, esses percentuais sofreram alterações por meio da Portaria nº 337, de 

18 de setembro de 2015, e ao invés de aumentar as aquisições de matéria-prima da agricultura 

familiar de todas as regiões, na verdade promoveu uma redução para a região Nordeste e 

Semiárido de 20% (vinte por cento). Assim, os novos valores (tabela 10) são: 

 

Tabela 10 - Aquisições de matéria-prima da agricultura familiar (2015) 

Região Percentual 

Nordeste e semiárido 30% 

Sudeste 30% 

Sul 40% 

Norte 15% 

Centro-Oeste 15% 

Fonte: MDA. Adaptado pela autora.  

 

Outro agravante bastante significativo do selo social é a flexibilidade das 

condições de obtenção da matéria-prima em outras regiões. Desse modo, a soja produzida em 

pequenas propriedades, principalmente no Rio Grande do Sul, e comercializada pelas 

cooperativas gaúchas, alimenta não só as usinas locais de biodiesel, mas as fábricas de todo o 

Brasil. Para conseguirem o selo “Combustível Social”, muitas empresas localizadas em 

estados fora da região Sul adquirem de cooperativas gaúchas o mínimo de soja necessário 

para ter direito aos benefícios fiscais previstos pelo selo. (BARROS; GOMES; SUZUKI, 

2014, p. 24). 

No que tange ao aspecto produtivo, cabe considerar os incentivos financeiros para 

a instalação de usinas de biodiesel no país, considerando tanto os elevados montantes 

necessários para esse tipo de investimento, como pode ser mensurado no quadro 7, como 

também a participação dos produtores desse combustível no SCS. Conforme consta na 

RESOLUÇÃO Nº 1.135 / 2004 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), a diretoria aprovou o Programa de Financiamento para Produção do Biodiesel com 

o objetivo de apoiar o PNPB sob a forma de investimentos em todas as fases desse processo, 

sendo importante ressaltar que o subsídio oferecido pelo BNDES para projetos sem o selo 

social corresponde a até 80% dos itens passíveis de apoio, enquanto para os projetos com o 

selo social pode chegar a 90% dos itens financiáveis (BNDES, 2004). Nesse sentido, esse 

aspecto pode não estimular o interesse das empresas em aderir ao SCS, já que os valores 

oferecidos são tão próximos.  
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Quadro 7 – Relação Capacidade Produtiva e Investimentos financeiros 

Tamanho da planta Investimentos Capacidade produtiva 

Plantas de Médio Porte US$ 5 milhões 30 milhões de litros/ano 

Plantas de Grande Porte US$ 18,4 milhões 100 milhões de litros/ano 

Fonte: MME (2004). Adaptado pela autora.   
 

Nessas condições, o SCS é um ponto latente do PNPB porque, na verdade, é uma 

estratégia que “empodera desigualmente usinas e agricultores. São as usinas que recebem 

diretamente benefícios fiscais, financiamento de bancos públicos para sua infra-estrutura (sic) 

e o poder de decidir de quem e qual matéria-prima comprar.”. (SAKAMOTO, 2010, p.37).   

Ademais, é possível acrescentar a esse pressuposto as prerrogativas apresentadas 

institucionalmente (BRASIL, 2004?) de que existem incentivos tributários para uma produção 

de biodiesel com matérias-primas que sejam cultivadas por agricultores familiares, 

priorizando as regiões mais carentes do Brasil, porém a partir da existência de um mercado 

cativo e crescente para o biodiesel tem ocorrido um estímulo econômico extremamente 

importante para as empresas capitalizadas e que possuem uma escala maior de produção. 

Portanto, admite-se de forma indiscriminada que   

 

o PNPB não é excludente em termos de categorias de agentes econômicos, 

matérias-primas ou rotas tecnológicas, mas ele se apoia num balizador 

rígido: o biodiesel deve atender especificações físico-químicas estabelecidas 

pelo Governo Federal por meio da ANP, que tem a responsabilidade de 

autorizar o funcionamento de indústrias de biodiesel e de fiscalizar sua 

produção e comercialização. Sem atender esse padrão de qualidade, 

monitorado e fiscalizado pela ANP com sistemas modernos, como o 

marcador molecular, o biodiesel não pode ser comercializado e misturado ao 

diesel mineral. (BRASIL, Folder Biodiesel, 2004?, p.6).  
 

 

Mediante a isso, o programa é um sucesso do ponto de vista produtivo. “A mistura 

do biodiesel ao diesel de petróleo [...] tem aumentado numa velocidade superior à que se 

imaginava. A fabricação de 4 bilhões de litros de biodiesel por ano colocará o Brasil entre os 

líderes mundiais.” (BARROS; GOMES; SUZUKI, 2014, p. 32).  

Por meio dessa forma de operar, de um lado o êxito do programa é incontestável, 

haja vista que em 2014 tinham 62 usinas habilitadas a produzir no país, e desse total 75%, ou 

seja, 46 possuíam o selo social. Por outro lado, há que se destacar o número de agricultores 

familiares que foram incluídos nessa cadeia produtiva, posto que oficialmente já foi 
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mencionado um efetivo proposto, mas dez anos após o início do programa haviam 84 mil 

famílias de agricultores que produzem matéria-prima para as usinas de biodiesel. 

(SAKAMOTO, 2010; BARROS; GOMES; SUZUKI, 2014). Mesmo assim, é perceptível que 

a inserção de famílias aumentou ao longo do tempo, como evidencia o gráfico 11.  

 

 

Gráfico 11 – Evolução do número de famílias inseridas no PNPB 

Fonte: SAF/MDA (2011). Adaptado pela autora. 

 

Embora seja importante reconhecer que esses dados ilustram um acréscimo 

quanto ao número de famílias envolvidas no PNPB, ao se considerar os dados por unidades da 

federação e agrupando-os para as cinco regiões do país obtém-se um panorama mais 

detalhado, como mostra o gráfico 12, deixando em evidência algumas particularidades. 

Assim, cabe esclarecer que no caso da região Norte, dos sete estados, houve a participação 

somente do estado do Pará e do Tocantins, o que justifica a dificuldade em visualizar 

graficamente essa quantidade; na região Nordeste, Alagoas não participou em nenhum 

momento, e, o Maranhão somente em 2010 com uma família. No Centro-Oeste, apenas o 

Distrito Federal não foi inserido. Já na região Sudeste participam os estados de Minas Gerais 

e São Paulo. E, por fim, a região Sul teve a participação mais significativa de todas as regiões, 

totalizando 63.058 mil famílias envolvidas em 2013, sendo que no Brasil o total foram 83.754 

famílias, ou seja, 75,3% do total.  

Sabendo que o número de famílias envolvidas foi crescente, consequentemente 

esse comportamento também foi identificado quanto às aquisições de matéria-prima da 

agricultura camponesa das empresas detentoras do SCS no período entre 2006 e 2010, como 

pode ser visualizado no gráfico 13. De acordo com os dados oficiais (BRASIL, 2011), em 

2010 houve um aumento de 56% em relação a 2009, atingindo-se a marca de 1.058,70 bilhão 
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de reais em compras, o que representa 26% do total de aquisições de matérias-primas nesse 

ano.   

 

 

Gráfico 12 – Evolução do número de famílias inseridas no PNPB 

Fonte: SAF/MDA (2011), adaptado pela autora.  

 

 

Gráfico 13 – Evolução das aquisições de matéria-prima da agricultura familiar em milhões de reais – 

2006 a 2010 
Fonte: Cartilha Biodiesel, 2011. Adaptado pela autora.  

 

Entretanto, mais do que observar o desempenho crescente desses valores, é 

preciso desvendar tais informações. Apesar de o programa definir como prioridade que serão 

utilizadas matérias-primas de todas as regiões do país, buscando valorizar as diversidades 

regionais de oleaginosas, conforme ilustra a figura 24, devem ser questionados dois aspectos 

preponderantes para analisar esses dados: o primeiro relativo às regiões que se destacam no 

fornecimento de oleaginosas, e o segundo referente à matéria-prima mais utilizada para a 

produção desse agrocombustível.  
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Figura 24 – Localização geográfica das oleaginosas para a produção de biodiesel 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2004.  

 

A Cartilha Biodiesel (2011) enfatiza que as regiões Sul e Centro-Oeste são as que 

apresentam as maiores participações regionais no se refere à aquisição de matéria-prima no 

PNPB (gráfico 14), representando 68% e 23%, respectivamente. Na região Sul, essa 

ocorrência é resultado do grande número de estabelecimentos da agricultura camponesa que 

participam do programa associado a uma maior capacidade organizativa em cooperativas – o 

que foi igualmente observado no Programa de Aquisição de Alimentos – tendo como 

consequência a atração de indústrias do setor de biodiesel, além da importância da cultura da 

soja nessa região. (BRASIL, 2011). 

 

 
 

Gráfico 14 – Participação regional no total de aquisições da agricultura  

familiar em 2010 
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Fonte: Cartilha Biodiesel (2011), adaptado pela autora. 

 

Já no caso da Região Centro-Oeste, “o destaque se dá pela combinação da 

predominância regional da oleaginosa soja, assim como na região Sul, e também pelas 

maiores áreas médias permitidas para a agricultura familiar, com efeitos diretos no volume de 

grãos produzido.”. (BRASIL, 2011, p.13). Mas, será que somente a área é relevante para a 

introdução do cultivo da soja nas propriedades camponesas na região Centro-Oeste com vistas 

a participar do PNPB?  

As próprias diretrizes do PNPB admitem a participação do agronegócio e da 

agricultura camponesa afirmando-se que o programa não é restritivo, uma vez que permite a 

utilização de diversas oleaginosas que são cultivadas no Brasil e o processamento do óleo 

vegetal obtido pode ser feito por meio de diferentes processos. Dessa forma,  

 

esta flexibilidade possibilita a participação do agronegócio e da agricultura 

familiar e o melhor aproveitamento do solo disponível para a agricultura no 

País. Independente da oleaginosa e da rota tecnológica, o biodiesel é 

introduzido no mercado nacional de combustíveis com especificação única e 

qualificação internacional. A regulação e a fiscalização são de 

responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo (ANP). (BRASIL, 2004, 

p. 4).  

 

Tendo em vista que o pressuposto é de que esse “modelo de inclusão social do 

PNPB, inédito no mundo, tem se apresentado como um modelo de parceria entre agricultores 

familiares e indústria” (BRASIL, 2011, p.22), percebe-se uma incoerência bastante 

significativa ao se prever essa participação do agronegócio, pois adota-se como uma 

prioridade a máxima qualidade do combustível que é produzido, independente de quem são os 

sujeitos envolvidos. 

É a partir dessas condições que é possível analisar o predomínio da soja como 

matéria-prima mais utilizada no PNPB e a maior participação da região Centro-Oeste como 

produtora de oleaginosas. De acordo com a avaliação do PNPB após dez anos da sua criação 

feita pelo Repórter Brasil (2014), o estado de Mato Grosso é o maior produtor de soja no país, 

e com essa grande quantidade de soja disponível construiu a segunda maior capacidade 

instalada para a produção desse agrocombustível nacionalmente. Entretanto, revela-se uma 

particularidade quanto aos fornecedores das indústrias de biodiesel nessa região, pois 

 

ao contrário do território gaúcho, onde a produção de soja da agricultura 

familiar é bastante expressiva e alimenta as usinas de biodiesel, a cultura do 

grão na região Centro-Oeste está baseada nos grandes latifúndios 
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monocultores do agronegócio. Apesar de dominados por grupos empresariais 

capitalizados, a sojicultura e Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB) também vêm atraindo produtores de pequeno porte. Em 

geral, os agricultores familiares se dedicam a uma atividade agrícola mais 

diversificada. No entanto, uma parcela também tem apostado suas fichas na 

monocultura da soja. (BARROS; GOMES; SUZUKI, 2014, p.16).  

 

Por conseguinte, ao visualizar a participação de cada matéria-prima utilizada na 

produção de biodiesel disponível nos dados organizados pela ANP desde 2008 por meio do 

Boletim Mensal do Biodiesel confirma-se a maior utilização de óleo de soja, com índices 

superiores a 70%, conforme pode ser observado na tabela 11. Ao cruzar essas informações 

com as potencialidades regionais já destacadas na figura 23 observa-se que verdadeiramente 

não houve nenhum avanço significativo ao longo dos anos de existência do programa no que 

tange a uma diversificação das matérias-primas, e um exemplo claro dessa evidência é o fato 

de que o óleo de mamona nem sequer é apontado como uma das alternativas, apesar de ter 

sido apresentado como abundante na região nordeste, sendo uma atividade que está presente 

em quase todos os estados, com a exceção de Alagoas e Sergipe, conforme está explicito na 

tabela 12, e poderia ser incentivada com o programa. Consequentemente, essas características 

geram uma fragilidade do PNPB como programa de inclusão social, haja vista que se não há 

uma produção baseada em matérias-primas que tradicionalmente são de origem familiar, logo 

não haverá uma valorização desse público-alvo como também resultados positivos do ponto 

de vista econômico e social.  

 

Tabela 11 – Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (%) – Fevereiro/2010 a 2016 

Matéria-Prima/ Período 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Óleo de soja 77,13 82,93 74,54 67,09 70,87 74,72 72,24 

Gordura bovina 17,07 13,60 15,63 21,92 24,78 23,03 20,13 

Óleo de algodão 4,62 2,02 7,72 4,63 1,89 0,63 2,81 

Outros materiais graxos 0,28 0,86 0,97 2,75 0,72 0,33 2,62 

Gordura de frango 0,01 0,03 0,04 0,10 0,02 0,06 0,03 

Gordura de porco - 0,27 0,33 1,10 0,75 0,56 0,95 

Óleo de fritura usado 0,16 0,26 0,52 1,03 0,81 0,67 0,76 

Óleo de girassol 0,02 0,01 - - - - - 

Óleo de Palma 0,60 - 0,25 1,39 0,17 - 0,48 

Fonte: Boletim mensal – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Adaptado pela autora.  

Nota: Os dados são publicados no mês de fevereiro dos respectivos anos, porém o mês de referência é 

janeiro.  
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Tabela 12 – Produção de Mamona – Área colhida em hectares 

Localização  Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maranhão - - - 114 - - - - - - - 

Piauí 3.127 11.316 15.242 12.931 2.723 2.132 2.063 3.157 0 848 565 

Ceará 9.172 14.050 6.316 9.616 24.050 28.221 25.685 49.028 28.579 10.553 9.927 

Rio Grande 

do Norte 

1.084 1.469 742 122 69 24 14 151 7 - - 

Paraíba 667 1.642 344 1.959 424 199 113 156 30 10 10 

Pernambuco 2.246 8.696 6.895 5.551 3.764 4.331 6.225 6.618 1.213 85 55 

Alagoas - 100 8 233 581 - 99 45 - - - 

Sergipe - - - - - - - - - - - 

Bahia 147.698 182.459 108.950 121.295 116.463 115.571 107.051 140.954 51.092 30.280 50.448 

Nordeste 163.994 219.732 138.497 151.821 148.074 150.478 141.250 200.109 80.921 41.776 61.005 

Brasil 172.704 230.911 151.060 163.034 157.626 159.409 151.865 208.476 84.390 43.635 63.498 

 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. Adaptado pela autora.  

 

Mediante a isso, a avaliação de dez anos do programa enfatizou que um aspecto 

ainda não conquistado é essa diversificação das matérias-primas do biodiesel, o que irá 

“garantir a inclusão de diferentes produtores ao PNPB – como os de mamona e dendê –, e 

permitir que haja uma reserva de óleo como segurança no caso de uma alta repentina do óleo 

de soja.”. (SAKAMOTO, 2010, p.6).  

Para complementar esse diagnóstico, basta observar a distribuição das indústrias 

desse agrocombustível no país a partir dos dados da ANP no boletim mensal do biodiesel, 

como mostra o quadro 8, o que torna explícito uma concentração dessas unidades produtivas 

na região Centro-Oeste em primeiro lugar, com a presença de 23 usinas autorizadas pela 

ANP, e em segundo lugar a região Sul com 14 usinas. Tais dados apenas corroboram as 

informações já detalhadas no que tange ao funcionamento do programa e deixa ainda mais 

evidente a insuficiente infraestrutura disponível na região Norte e Nordeste para os objetivos 

sociais delineados pelo programa, e a prioridade vislumbrada para a inserção dessas regiões.  

 

Quadro 8 – Distribuição geográfica das indústrias de biodiesel no Brasil 

 Região UF 
Nº de 

usinas 

Capacidade Total 

autorizada (m³/D) 

Norte 
RO 1 90 

TO 2 581 

  3 671 

Nordeste  

BA 2 963,42 

CE 1 301,71 

RN 1 56 

  4 1.321,13 

Centro-Oeste GO 5 2.828,00 
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MS 2 1.000,00 

MT 15 4.293,25 

  23 8.121,25 

Sudeste 

MG 2 428,73 

RJ 1 166,70 

SP 6 2.054,97 

 

9 2.650,40 

Sul 

PR 4 1.259,00 

RS 9 5.833,33 

SC 1 510,00 

  14 7.602,33 

TOTAL  53 20.366,11 

Fonte: ANP - Boletim Mensal do Biodiesel (Dezembro/2015).  

Adaptado pela autora. 

  

Em que pese as aludidas constatações referentes a essa dinâmica do programa é 

válido acrescentar que há uma tendência de localização e instalação das indústrias produtoras 

de biodiesel. De acordo com Freitas (2013), a infraestrutura e a logística são limitações que 

impuseram a concentração espacial da produção do biodiesel.  

Nessa perspectiva, Santos; Suzuki (2010) revelam que   

 

as principais unidades produtoras de biodiesel estão concentradas nos 

estados onde o agronegócio possui maior territorialização de sua 

infraestrutura técnica e econômica e de sua ação política, sobretudo, por 

meio de uma base agrofundiária altamente tecnificada e calcada na 

monocultura da soja, na pecuária e na manutenção da grande propriedade 

como instrumento de poder. (SANTOS; SUZUKI, 2010, p. 50).  

 

A partir dessas reflexões buscar-se-á desvendar de forma pormenorizada os 

desdobramentos sociais e econômicos desse programa para além dos aspectos formais 

salientados nesse tópico, isto é, adotando como referência aspectos empíricos investigados no 

âmbito do recorte espacial adotado nessa pesquisa.  

4.2 O PNPB E A PRODUÇÃO DE COMMODITIES E ENERGIA EM GOIÁS: AS  

PARTICULARIDADES DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL  

  

Os elementos que caracterizam institucionalmente o Selo Combustível Social e 

que foram aqui apresentados poderiam, sem dúvida, colaborar para a consolidação de um 

programa inovador no que diz respeito à inclusão social e produtiva da agricultura camponesa 
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no país, isto é, delinear a implantação de um programa efetivamente comprometido com a sua 

reprodução sociocultural e econômica, que é historicamente preterida dos incentivos 

governamentais e das políticas públicas. Entretanto, esse é tão somente o viés institucional 

dessa política, pois quanto sua implementação efetiva o PNPB tem se delineado de uma forma 

bastante peculiar e distante das suas matrizes oficiais.  

No que se refere ao estado de Goiás, a princípio é necessário destacar a criação do 

Decreto nº 6.085, de 21 de fevereiro de 2005, que instituiu o Programa Goiano de Biodiesel. 

O objetivo era fomentar a cadeia produtiva do biodiesel em Goiás e contribuir para o 

desenvolvimento sustentado do Estado. Para isso, esse decreto previa uma interação com o 

Programa Nacional do Biodiesel.  

Porém, ao instituir um comitê para o Programa Goiano de Biodiesel, a sua 

composição foi majoritariamente definida por diferentes secretários de Estado – 

Infraestrutura; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Planejamento e Desenvolvimento; 

Ciência e Tecnologia; Indústria e Comércio; Fazenda e Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

pelo presidente da CELG (Companhia Energética de Goiás) e representantes dos setores 

privados, são eles: produção agrícola, produção industrial, comercialização e distribuição de 

energia automotiva. Ou seja, em nível estadual o programa foi gestado sem considerar a 

agricultura camponesa, embora afirme a interação com o PNPB que, por sua vez, prioriza esse 

segmento social como produtor de matérias-primas para o biodiesel.  

Além disso, é importante saber que o número de empresas com Selo Combustível 

Social foi atualizado em 28 de janeiro de 2016 e de acordo com as informações do MDA 

totalizam quarenta e uma (41) empresas no país, sendo dezoito (18) localizadas na região 

Centro-Oeste, e dessas cinco (5) empresas estão no estado de Goiás, são elas: Granol – 

Indústria, Comércio e Exportação S.A. em Anápolis; Caramuru Alimentos S.A. em São 

Simão e em Ipameri; Minerva S.A. em Palmeiras de Goiás e Binatural Indústria e Comércio 

de Óleos Vegetais LTDA em Formosa. 

Posto isso, a partir das experiências in loco nas microrregiões de Catalão e 

Sudoeste de Goiás, buscando entender como é o funcionamento do PNPB, serão destacados 

primeiramente os aspectos gerais comuns a essas duas realidades. Nesse sentido, foi possível 

constatar um desconhecimento generalizado acerca do que o programa representa de fato, pois 

nem mesmo a sigla PNPB é conhecida.  

Na verdade, ocorre a sua simplificação fazendo-se referência apenas ao biodiesel 

e à empresa que recebe a matéria-prima, no caso a soja. Logo, há um notável distanciamento 

dos camponeses ao que eles representam nesse processo, porque não existe uma consciência 
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de que o programa busca o fortalecimento da denominada “agricultura familiar” por meio da 

sua inclusão econômica como fornecedora de matérias-primas.  

Assim, percebe-se que a sua participação no programa está meramente restrita a 

entregar a safra colhida para um comprador, que é a Caramuru, a indústria de produção de 

agrocombustível mais atuante nessas microrregiões. Porém, sem saber de forma aprofundada, 

salvo algumas exceções, o porquê dessas aquisições de matéria-prima de origem familiar, o 

destino desses grãos, qual será o produto final gerado, a utilização de novas fontes de energia 

no país, a diminuição dos efeitos poluentes dos combustíveis etc. Por conseguinte, esse 

envolvimento representa uma oportunidade de obtenção de renda para as famílias 

camponesas.  

Esse é um aspecto que permite extrair outros apontamentos do ponto de vista de 

uma participação efetiva do público-alvo, uma vez que diferentemente do que foi observado 

no PAA não é evidente uma mobilização dos camponeses para ter acesso a essa política, 

tampouco o engajamento social na organização de cooperativas visando estar presente nesse 

nicho de mercado. 

Apresenta-se na Cartilha do Biodiesel que esse combustível é “mais uma forma de 

incentivar e fortalecer o cooperativismo na agricultura familiar. As empresas com Selo 

Combustível Social podem comprar diretamente dos agricultores familiares ou de suas 

cooperativas agropecuárias.”. (BRASIL, 2011, p.32). No entanto, durante a pesquisa de 

campo não foram encontrados exemplos de cooperativas que surgem para atender 

especificamente a demanda de produção de matérias-primas para o PNPB, essa prática ficou 

restrita ao PAA, e torna-se ainda mais evidente ao contabilizar o número de cooperativas 

integradas ao Selo Combustível Social no estado de Goiás como fornecedoras de matéria-

prima (tabela 11) comparativamente ao número de organizações envolvidas no Programa de 

Aquisição de Alimentos, que já chegou a 56 em 2013 e em 2014 eram 44, enquanto no PNPB 

participaram 10 cooperativas em 2013, e apenas 9 em 2014.  

 

Tabela 11 – Nº de cooperativas fornecedoras de matéria prima no âmbito do Selo 

Combustível Social 
 

Região/UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CENTRO-OESTE 1 8 6 9 14 16 12 

DF - - - - - - - 

GO 1 2 2 4 9 10 9 

MS - 3 1 1 1 1 - 

MT - 3 3 4 4 5 3 
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Fonte: MDA – Balanço do Selo Combustível Social (2014), adaptado pela autora.  

 

Esses dados do MDA não permitem saber detalhadamente quais são essas 

cooperativas envolvidas no PNPB no estado de Goiás, mas a Central das Cooperativas de 

Produção da Agricultura Familiar do Estado de Goiás (CECAF) esclareceu durante o 

Seminário Nacional de 10 anos do Biodiesel em dezembro de 2015 que no início do programa 

participavam dez cooperativas, indicadas no quadro 9, atendendo a 8.900 contratos e 

plantando mais de 290 mil hectares. Além disso, também atualiza os dados para o ano de 

2015, passando a ter somente quatro cooperativas atuantes (quadro 9), com uma redução dos 

contratos para um total de 857 e o plantio de 44.564 mil hectares.  

 

Quadro 9 – Cooperativas que participam do PNPB em Goiás 

Ano 

 

Cooperativas 

 

 

 

 

2008*  

 

 

 

 
*Início do 

programa 

Coparpa – Jataí 

Comafap – Pontalina 

Cooperfat – Morrinhos 

Coopafana – Santa Izabel 

Cooperbijuí – Campinaçú 

Coomafa – Amaralina 

Coopermaf – Luiz Alves do Araguaia 

Cooperçú – Minaçu 

CooperAçafrão – Mara Rosa 

Coomafapp – Paraúna 

 

 

2009 

Coparpa – Jataí 

Coofap – Rio Verde 

Coopersil  - Silvânia 

CooperFamiliar – Ceres 

 
Fonte: CECAF – Seminário Nacional de 10 anos do Biodiesel (2015). 

Adaptado pela autora.  

 

Uma dessas cooperativas que é atuante desde o começo está na MRG Sudoeste de 

Goiás, e uma de suas diretoras afirma que participar da produção de agrocombustível é um 

mercado promissor, garantindo elevados percentuais de lucros, mas a cooperativa já existia 

sem esse propósito. Esse é o caso da Coparpa que organiza as famílias de assentamentos dessa 

região para fornecer matéria-prima ao PNPB, o que será detalhado a seguir para buscar 

compreender as particularidades da execução desse programa na referida microrregião.  
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É importante assinalar que mesmo participando do programa não há uma 

referência clara da própria administração da Coparpa ao PNPB, um exemplo disso são os 

relatórios anuais da cooperativa de 2012 e 2014 – os quais foi possível ter acesso – 

aparecendo apenas a comercialização de grãos como um segmento dos negócios. Por outro 

lado aparece de forma explícita os projetos do PAA e do PNAE, políticas que também são 

direcionadas à agricultura camponesa. Assim, destacou-se em 2012 que “com trabalho 

transparente e com os pés no chão, a Coparpa continua fortalecendo parcerias com empresas, 

para a comercialização de nossos principais produtos, a Soja e o Leite.”. (RELATÓRIO 

COPARPA, 2012, p.04).   

Ainda em 2012 houve uma ampliação dos trabalhos da cooperativa como 

resultado da parceria com a Caramuru, passando a abranger o estado de Mato Grosso, com a 

criação de uma filial em Água Boa-MT. Em 2014, já eram 100 cooperados produtores de 

grãos e a cooperativa atuou no sentido de levar até eles o crédito fornecido por bancos e 

empresas, assistência técnica e a comercialização junto ao PNPB. Quanto a esse último tipo 

de mercado, uma das diretoras da Coparpa salienta a importância do programa de biodiesel 

para a receita da cooperativa, pois os grãos representam 82% do faturamento total como foi 

demonstrado no capítulo 2, destacando que somente a partir dessa organização da produção 

de grãos é que realmente as coisas começaram a funcionar e a melhorar do ponto de vista 

financeiro, porque a produção de leite predominou no início, mas era considerada como uma 

atividade que demandava muito trabalho no dia a dia das famílias e ao mesmo tempo tinha um 

baixo retorno econômico.   

Nesse sentido, uma das assentadas conclui que para a Coparpa o foco é mesmo o 

biodiesel, porque enquanto participante do PAA com o abatedouro de frangos ela é 

responsável por toda a documentação que envolve a participação dos assentados nesse 

projeto, e no caso do PNPB a administração é exclusivamente da cooperativa. Assim,  

 

algumas pessoas já tinham a cultura de grãos então já foram melhorando, 

tentando melhorar essas áreas que não produzia nada vezes nada, inclusive 

alguns que iniciou o grão acabou por realmente quebrar, ficar endividado e a 

cooperativa veio com o biodiesel começou a alavancar as pessoas de volta. 

Perderam crédito, houve uma inadimplência muito grande no banco do 

Brasil, alguns que tinham como conseguir algum recurso ficaram 

endividados e com isso a coisa voltou a ficar negra de novo né na questão do 

grão. Aí a cooperativa conseguiu começar a fazer os primeiros acordos com 

alguma empresa, tanto havia uma desconfiança da empresa em nós né, 

porque vamos dizer assim não é bem visto, nunca foi, é assentamento a 

sociedade julga muito e fala que é bando de invasores, ocupantes, num 

querem nada. Mas como o governo que veio pra somar na época, alavancou 

tudo isso [...] Porque quando criou o biodiesel aí as empresas viu alguma 
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coisa de benefício pra ela. Mas do nosso lado também num havia confiança. 

Junto já começou a falar em milhão... Foi aquela coisa assim muito amarrada 

no início [...] nem eles confiavam nem nós confiávamos. Aí foi passando um 

ano de negócio, mais um ano de negócio, aí começou a abrir a confiança 

entre as partes. A sua cooperativa tem que ter uma margem de 

sustentabilidade. Começou em 2005. Começou a diversificar, soja, milho, 

girassol. Então isso alavancou a cooperativa nesse sentido. (MARTA. 

Informação verbal, Assentamento Rio Paraíso, Jataí/GO, fev., 2016). 

 

Conhecendo esse histórico de participação da cooperativa no PNPB observa-se 

que a Coparpa tem um papel fundamental nesse processo, e segundo a diretora há uma 

negociação acirrada porque se não houver um valor a mais além do que é pago pelo preço de 

mercado não há interesse em estabelecer parceria com a empresa Caramuru. Portanto, existe 

uma conscientização de que a empresa precisa dessa matéria-prima da cooperativa, 

aproveitando essa condição para garantir um melhor preço para a soja. Dessa forma, “O 

biodiesel sempre é o maior peso, porque o grão o valor é muito [...] a empresa ela tem um 

selo, mas pra ela conseguir esse selo ela precisa fazer alguma coisa [...] A gente negocia essa 

porcentagem a mais no saco pra poder garantir o produto pra eles.”. (MARTA. Informação 

verbal, Assentamento Rio Paraíso, Jataí/GO, fev., 2016). 

Essa centralidade da cooperativa na comercialização da soja oriunda dos 

assentamentos foi confirmada durante as entrevistas com os assentados. Dessa forma, um dos 

assentados que interrompeu a produção de leite para plantar soja destaca que o produto é mais 

rentável e demanda menos trabalho, enfatizando-se que “a primeira coisa é associar na 

Coparpa. A Caramuru financia o plantio pra pagar na colheita”, já outro assentado reitera que 

“a Caramuru veio através da Coparpa.”. 

Na verdade, o desenvolvimento do PNPB nessa microrregião é resultado de uma 

coalizão entre a Caramuru, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Goiás 

(FETAEG) e a Coparpa. A Caramuru fez o contato com a FETAEG e esta fez a mediação 

com a cooperativa para iniciar os contratos com as famílias camponesas. (DIAS, 2012).  

Tal dinâmica é o esteio da implementação do programa caracterizando-se, 

segundo Abramovay; Magalhães (2007), pela criação de vínculos sociais entre atores que não 

pertencem ao mesmo universo econômico, político e cultural. Com isso, influencia-se 

diretamente em algumas dimensões que são elencadas pelos autores: a vida das organizações 

sindicais a partir dessa relação de parceria com as empresas; as práticas empresariais, que 

passam a apoiar várias de suas atividades naquilo que fazem os sindicatos; e o próprio 

Governo, sendo que nesse caso o Ministério do Desenvolvimento Agrário deixa de ter 
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relações quase exclusivas com os movimentos sociais e inicia uma negociação com as 

empresas.  

Nesse cenário, as cooperativas passam a ter uma função central no processo de 

produção do agrocombustível. Logo,  

 

as cooperativas também fazem parte da cadeia produtiva do biodiesel e tem 

papéis diferenciados, dependendo da região do país. A COPARPA funciona 

como um agente comercial e mediador financeiro, pois ela é a mediadora do 

contrato de produção entre as famílias e a empresa. A cooperativa se 

responsabiliza pela assistência técnica e recebe por isso 1% a mais sobre a 

produção adquirida, que é pago, em tese, pela empresa. (DIAS, 2012, p. 

109).  
 

Por conseguinte, é por meio dessa atuação que a Coparpa faz a mediação com as 

empresas produtoras de biodiesel sendo responsável por aumentar o número de famílias 

camponesas inseridas na microrregião Sudoeste de Goiás, haja vista que na safra de 

2009/2010 eram 350 assentados e na safra 2011/2012 passaram a ser 700 assentados. (DIAS, 

2012). Esses fatos são reafirmados durante a pesquisa de campo tal como expressa a placa da 

figura 25, situada no assentamento Rio Claro. Está posto que a cooperativa extrapolou os 

limites do assentamento Rio Paraíso, onde a cooperativa foi gestada, passando a atuar em 

outros espaços interessantes economicamente. Com isso, os esforços são construídos no 

sentido de incorporar mais fornecedores de matéria-prima, independente da sua localização 

geográfica.  

 

 

Figura 25 – Placa de identificação do Assentamento Rio Claro 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 
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Nesse contexto, se a Coparpa impõe um preço para a soja, as outras empresas de 

biodiesel de menor porte – em relação à Caramuru, por exemplo – não terão condições de 

competir nesse mercado. Esse é o caso da empresa Jataí Ecodiesel (figura 26). Além disso, 

sabendo que a cooperativa polariza grande parte das famílias camponesas da microrregião 

para o fornecimento de matéria-prima incluindo até mesmo um município de Mato Grosso, 

para as outras empresas fica ainda mais difícil adquirir o SCS, visto que, de acordo com dados 

do MDA, havia em Jataí 436 famílias assentadas em novembro de 2015, totalizando 673 

DAPs de pessoa física.  

 

 

Figura 26 – Instalações da Jataí Ecodiesel Biodiesel 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Entendendo que a forma de execução do SCS é um dos grandes gargalos desse 

programa, cabe ponderar alguns pormenores a partir do exemplo da empresa Jataí Ecodiesel e 

que são elucidativos para tentar desvendar as minúcias do PNPB. Primeiramente, há que se 

ressaltar que a iniciativa de empreender nesse ramo agroindustrial teve como base a 

experiência de trabalho com grandes lavouras e armazéns na região, ou seja, dez anos atrás 

essa oportunidade do mercado de biodiesel pareceu ser um investimento bastante interessante 

para o agronegócio local, confirmando que as empresas tendem a se localizar nas regiões 

consolidadas do agronegócio como já alertaram Santos; Suzuki (2010). Assim, o funcionário 

da empresa logo destaca os atrativos encontrados nesse mercado: 

 

A região é propícia né, porque é uma região forte aí na questão de 

oleaginosas. E o mercado, o mercado é interessante. A gente mexe com 

números altos né [...] aí enche os olhos quando fala de milhões, nós estamos 

falando de 20 milhões de litros de óleo no mercado, hoje significa 60 

milhões de reais né. Então, pra essa empresa propriamente dita, se você 

trabalhar com 1 milhão e meio de litros/mês você vai trabalhar com 4 
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milhões e meio de reais mês. Isso é um número interessante de trabalhar né, 

só que a realidade do mercado mostrou não ser tão simples pra biodiesel. 

(Emerson, Informação verbal, Jataí/GO, fev., 2016). 

 

Porém, as condições encontradas no mercado de agrocombustível apresentaram 

alguns pontos de estrangulamentos no que se refere ao volume que é produzido, que também 

será ofertado no momento da comercialização, e à competitividade. Esses pontos foram 

destacados pelo representante da empresa Jataí Ecodiesel porque a primeira exigência do 

mercado de biodiesel é o volume oferecido, e embora tenham capacidade de produção 

razoável de 1,5 milhão de litro/mês, para atender aos leilões da ANP é preciso ter uma 

capacidade instalada de armazenagem de quantidades muito maiores. Em seguida, se a 

empresa atualmente só consegue armazenar 500 mil litros de biodiesel não terá 

competitividade diante das outras empresas que trabalham com capacidades que chegam a 15 

milhões de litros, isto é, o volume será ainda mais decisivo durante a negociação somado ao 

fato de que o preço precisa ser competitivo, dado que ao participar do leilão da ANP a venda 

do biodiesel não é garantida. 

Nessa circunstância aparece o segundo gargalo referente ao SCS, tendo em conta 

que o preço pago pelo biodiesel é substancialmente maior no caso das empresas que possuem 

o selo social. A experiência da empresa supracitada para adquirir esse selo ilustra as 

dificuldades no âmbito da execução dessa estratégia social do programa, considerando que as 

grandes empresas têm melhores condições financeiras para assistir aos camponeses com os 

recursos exigidos no programa. Como consequência, procura explicar o motivo de não ter 

conseguido o SCS:  

 

Quando nós buscamos no mercado agricultura familiar pra enquadrar o selo 

já não tinha mais. Porque as grandes empresas já pegaram [...] já trouxe eles 

como fornecedor de matéria prima. Isso dificulta pra gente conseguir. Nós 

até já tentamos, nós demos início nesse trabalho, mas os agricultores 

familiares, o que esse pessoal tem condição de ofertar pra eles nós não temos 

condição. Então eu acho que o que o governo queria atender a agricultura 

familiar ele já atendeu porque tá saturado né. Pra mim atender a ANP com 

selo social eu tenho que ter um número de agricultura familiar que num 

existe, eu num encontro ela. E quando eu encontro não dá a porcentagem que 

ela me pede e essa porcentagem mesmo que seja se ela pedir 15% se eu 

encontrar cinco, esses cinco não vai ficar comigo, na primeira oportunidade 

ele vai passar pra trabalhar com a deles, porque eles oferecem mais 

condições do que a gente. (Emerson, Informação verbal, Jataí/GO, fev., 

2016). 
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No entanto, fazendo-se a ressalva de que a inclusão de todos os camponeses como 

fornecedores de matéria-prima é algo impensável nesse contexto e que está longe de ser 

alcançado – como pode ser visualizado na tabela 13 que informa o número de famílias que 

participam do programa até março de 2015 – pode-se analisar que predominam os vínculos 

com as grandes empresas de agrocombustível, e isso reforça o completo descompasso 

existente na associação desses sujeitos no âmbito dessa política pública: empresas de 

biodiesel e famílias camponesas. Ora, nessa perspectiva é inimaginável que os camponeses 

possam ter algum nível de autonomia no processo de implementação desse programa e 

tampouco consigam lograr a construção das suas próprias usinas de produção do biodiesel, 

conforme estava previsto na Cartilha Biodiesel (2011).  

 

Tabela 13 – Número de famílias fornecedoras de matéria-prima - Selo Combustível Social 

 REGIÃO/UF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

DF - -  -  -  -  -  -  

GO 945 1094 1672 1819 2066 2249 1589 

MS 738 864 913 929 1381 1650 1783 

MT 717 592 803 785 1066 1234 982 

CENTRO-OESTE 2400 2550 3388 3533 4513 5133 3186 

BRASIL 28656 51047 100371 104295 92673 83754  63.792 

 
*Parcial de 16/03/15. As cooperativas têm até 30/04/15 para lançar as originações e relação de CFPs no SABIDO 

 

Fonte: MDA – Balanço do Selo Combustível Social (2014). Adaptado pela autora.  

 

O processamento de agrocombustível pelas próprias famílias produtoras de 

matéria-prima deveria ser a estratégia central desse programa se o esforço em implementar 

essa política fosse realmente no sentido de incentivar e fortalecer essa agricultura e sua 

reprodução social e econômica, reverberando na produção de combustível para o mercado 

nacional. Nessa conjuntura, não demandaria tanto empenho para elaborar um artifício como o 

SCS buscando garantir o vínculo do adjetivo “social” a esse programa. Em síntese, em termos 

de produção o objetivo que é almejado pelo PNPB não condiz com a inserção tão somente da 

agricultura camponesa como produtora de energia.  

Santos; Suzuki (2010, p.38) complementam essa análise ao enfatizar que a 

associação dos agricultores camponeses e as empresas processadoras de matéria-prima é uma 

iniciativa “diferente e contraditória, principalmente quando se trata de agentes historicamente 

antagônicos, como é o caso dos camponeses e dos empresários das agroindústrias.”.  
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Com efeito, é inquestionável que o controle do processo de produção e 

comercialização do agrocombustível é do agronegócio, isto é, o programa foi implementado 

sob a lógica do agronegócio e desenvolvido a partir da soja, e sendo esta uma cultura 

“totalmente dependente da indústria, da biotecnologia e do comércio mundial, faz com que as 

famílias se tornem dependentes do pacote tecnológico e reféns do mercado, uma vez que eles 

não possuem autonomia para questionar ou negar a cadeia produtiva desta commodity.” 

(DIAS, 2012, p. 85). 

Nesse sentido, é relevante detalhar a realidade dos assentados que participam do 

PNPB na MRG Sudoeste de Goiás. Em princípio, nota-se que o cultivo da soja é algo inédito 

para as famílias entrevistadas nos assentamentos, salvo uma exceção porque o assentado já 

havia trabalhado em outras fazendas com essa monocultura. Além disso, deve-se considerar a 

presença dos migrantes sulistas que tinham como tradição o plantio de soja e trouxeram essa 

prática para a região. 

Tal como foi salientado em relação ao biodiesel, os montantes envolvidos na 

produção de soja também são altos e se transformaram em um atrativo para que os assentados 

quisessem trabalhar com essa cultura. Entretanto, dentre os entrevistados, a grande maioria 

tem participado do PNPB aliado à outra atividade, seja o plantio de hortaliças que é entregue 

nos projetos do PAA/PNAE e também é comercializado na feira local junto com os ovos e 

frango caipira, seja com a produção de leite, e até mesmo a venda de frangos para o PAA.  

Dessa forma, observa-se que o plantio de soja não era tradicionalmente praticado 

pela agricultura camponesa no estado de Goiás e a própria continuidade de outras atividades 

evidenciam isso. Sem contar que essa é uma cultura que exige área e demanda infraestrutura, 

ou seja, nos assentamentos visitados as condições encontradas para a produção de soja são 

insuficientes, visto que os assentados não possuem os maquinários necessários e terceirizam 

os serviços de plantio (R$ 100,00/ hectare), pulverização de agrotóxicos (R$ 20,00/hectare) e 

colheita da safra, o que é feito por outros assentados. Portanto, mais uma vez nota-se a falta 

de controle das famílias sobre todas as etapas de produção dessa oleaginosa.          

Mesmo com todos os gastos da produção, segundo os assentados é possível 

reinvestir a renda obtida com a colheita, tanto para comprar gado quanto para comprar 

maquinários. Percebe-se assim a lógica da produção camponesa, que é regida pela “fórmula 

M — D — M, ou seja, a forma simples de circulação das mercadorias, onde a conversão de 

mercadorias em dinheiro se faz com a finalidade de se poder obter os meios para adquirir 

outras mercadorias igualmente necessárias à satisfação de necessidades”. (OLIVEIRA, 2007, 

p.40).  
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No caso da compra dos maquinários, duas famílias passaram a ser responsáveis 

pelo plantio e pela colheita da soja. Com isso, pode-se aumentar a renda da família com a 

prestação de serviços dentro do próprio assentamento, apesar de que o crédito do programa 

Mais Alimentos só pode ser utilizado para comprar maquinários novos, o que termina por 

financiar as empresas de máquinas agrícolas.  

Para além desses aspectos, um elemento peculiar encontrado durante a pesquisa 

empírica permite questionar os rebatimentos da implementação desse programa para a 

produção de alimentos porque houve uma significativa valorização da monocultura da soja no 

âmbito da agricultura que tradicionalmente preza pela diversidade e pluralidade de cultivos. 

Trata-se de uma parcela do assentamento que apresenta em sua placa de identificação (figura 

27) um destaque para a produção de hortaliças. Mas, cruzando essa ocorrência com as 

informações obtidas, curiosamente esse é um dos casos nos quais os assentados apresentam 

dificuldades para manter a oferta de alimentos para o PAA, pois participam dos projetos. 

Todavia, tem sido feito o plantio de soja e a prestação de serviços para as lavouras dos outros 

assentados normalmente.  

 

Figura 27 – Placa de identificação de um lote do P.A. Rio Claro e a plantação de soja 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Essa indicação apresenta-se como uma grande preocupação ao se analisar a 

produção de energia considerando a situação da produção de alimentos. Para Oliveira (2011), 

a discussão referente à produção de agrocombustíveis pela agricultura camponesa coloca em 

pauta o debate entre a soberania alimentar e a soberania energética, e daí aparecem dois 

dilemas quanto à produção de alimentos ou agrocombustíveis. O primeiro dilema consiste na 

produção e oferta de alimentos, considerando que os dados do consumo mundial e brasileiro 

de óleos vegetais revelam que o maior consumo ocorre no setor alimentar. Portanto, “o 

deslocamento da produção do setor alimentar para o setor industrial, vai inevitavelmente, 
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trazer a falta do produto e seu consequente aumento de preço.”. (OLIVEIRA, 2011, p.57). Já 

o segundo dilema apresentado pelo autor decorre da forte relação entre a produção agrícola 

capitalista no Brasil – o agronegócio – e o comércio mundial, de forma que a partir do 

surgimento de uma demanda mundial terá inicio a exportação de biodiesel, ocasionando uma 

redução da oferta no mercado interno e o desabastecimento, o que hoje ainda não ocorre 

porque o biodiesel está vinculado a políticas nacionais.  

No entanto, mais do que pautar o consumo de óleos vegetais no país, é ainda mais 

urgente ponderar a transformação do uso das terras camponesas destinadas à produção de 

alimentos em áreas ocupadas pela monocultura da soja visando ao fornecimento de matéria-

prima para as indústrias de agrocombustível, tal como acontece no PNPB. É esse fenômeno 

que ameaça a agricultura camponesa, refletindo diretamente na soberania alimentar e na 

produção de alimentos, o que consequentemente influenciará no fornecimento de alimentos 

para o mercado interno porque consiste em uma estratégia de conversão da agricultura em 

produtora de energia.  

Destarte, Abramovay; Magalhães (2007) avaliam que não há indicações de que 

sejam adotados de maneira significativa sistemas integrados de produção de energia e 

alimentos. Não obstante os autores ainda pontuem dois casos específicos, essa questão é uma 

das limitações do programa e um motivo de alerta quanto aos efeitos da sua execução.  

A inserção dos assentados na produção de soja para o PNPB no âmbito do 

município de Jataí revela uma participação induzida porque o nível de compreensão dos 

assentados evidencia claramente que não há um controle do acesso a essa política, e sim uma 

fragilidade, inclusive um dos assentados destaca que eles acabam ficando presos à empresa já 

que não podem comercializar a soja de outra forma, como também ao mesmo tempo existe a 

instabilidade decorrente dos fatores climáticos que podem influenciar na produção.  

Dessa forma, o atrativo da renda obtida com a soja poderá determinar o abandono 

de atividades que caracterizam a organização familiar camponesa, como é o caso da produção 

de leite. A partir do momento em que os assentados entrevistados passam a cultivar a soja e 

esse tipo de atividade se mostra menos degradante do ponto de vista da mão de obra 

dispensada oferecendo uma boa rentabilidade, isso acaba por desmotivar a realização de 

outras atividades, o que significa uma ameaça à agricultura camponesa tanto porque um dos 

seus diferenciais é a diversificação da produção – o que significa descaracterizar esse modo 

de vida – quanto porque essa situação poderá contribuir decididamente para que a agricultura 

deixe de ter como prioridade a produção de alimentos, mas sim a produção de energia a partir 

da soja.  
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No que se refere ao município de Ipameri, no qual está instalada a indústria de 

processamento de biodiesel da Caramuru Alimentos/SA, há uma contradição explícita, pois, 

de um lado, existem grandes plantações de soja dentro do assentamento Olga Benário (figura 

28), e, do outro lado, definitivamente não há uma clareza do que é esse programa, quando 

muito a explicação dada foi de que até houve um contato inicial da Caramuru para o plantio 

de soja, porém não houve interesse dos assentados em participar, isto é, em arriscar a produzir 

soja. 

É importante esclarecer que essa pichação corresponde a uma manifestação contra 

o arrendamento de terras para a produção de soja que foi feito por um grupo de seis famílias 

que anteriormente formavam um grupo chamado Coletivo Margarida Alves dentro do 

assentamento e buscavam obter renda visando futuros investimentos produtivos do grupo.  

(MONTEIRO; PESSÔA, 2013). Dessa forma, desde 2008 teve início essa prática do 

arrendamento dentro do assentamento Olga Benário, e durante a pesquisa de campo 

constatou-se que ainda existem parte das parcelas que são arrendadas para a complementação 

da renda familiar. 

 

 

Figura 28 – Placa de identificação do assentamento Olga Benário – 

Ipameri/GO 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

De acordo com a pesquisa desenvolvida por Bernardes (2011) sobre o PNPB 

admite-se que os camponeses elaboram as suas próprias estratégias e acabam estabelecendo 

pactos à medida que cedem o selo social ao entregar a DAP, ou seja, isso corresponde a uma 

prática de arrendamento para as empresas, com o agravante dos benefícios do selo social, e 
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um indício de que é possível burlar o programa. Durante a pesquisa de campo foi possível 

perceber claramente essa prática, tanto pelo desconhecimento em relação ao que é o PNPB em 

si, à própria existência do SCS, reduzindo-o a produção de soja e a entrega dos grãos para a 

cooperativa, como também ao identificar situações nas quais se aproveitou de certa 

ingenuidade dos camponeses nesse processo de concessão da DAP oferecendo como retorno o 

plantio da soja e a comercialização garantida dessa colheita, o que soa como uma atividade 

produtiva mais fácil e rentável no dia a dia do campo. 

Nesse sentido, ainda segundo a autora supracitada, a aquisição da DAP é uma 

oportunidade de conferir mais poder aos produtores de agrocombustível. É sabido que os 

camponeses não possuem autonomia para produzir e comercializar e o resultado disso é que 

mais uma vez a estrutura dominante se apropria da produção camponesa.  

As associações do assentamento Olga Benário não participam do PNPB 

regularmente por meio da utilização de DAPs dos assentados em contratos com a Caramuru 

para o fornecimento de soja, como acontece na MRG Sudoeste de Goiás por meio da 

Coparpa. De acordo com um dos membros da Asproab,  

 

o biodiesel foi levado em discussão a muitos anos atrás. O pessoal da 

Caramuru tentou, abriu umas áreas de experimento lá, eles não deixaram, 

não aceitaram mesmo. Aí nóis tentamos uns dois anos atrás a questão da 

soja, do biodiesel, o INCRA não deixou, diz que num pode, o INCRA não 

deixou nois mexer com o biodiesel, porque a caramuru aqui financiava, 

pagava um pouco a mais pro cê plantar a soja pro biodiesel né, o INCRA não 

deixou. Você tem que ter uma autorização do INCRA porque a soja do 

biodiesel é diferenciada da outra soja, você não pode ser a transgênica tem 

que ser a convencional. Paga a mais. (JOSÉ, Informação verbal, 

Assentamento Olga Benário, Ipameri/GO, jan., 2016). 

 

Mesmo assim, os dados da FETAEG de 2013 identificaram vinte e seis (26) 

agricultores familiares em Ipameri que comercializam soja com a empresa com selo social 

individualmente. Mediante a isso, ainda ficam alguns questionamentos: 1) Quem são esses 

agricultores? 2) Eles podem ser do assentamento? 3) Conseguem produzir toda a quantidade 

de matéria-prima que a usina precisa comprar pra ter o selo?  

Cabe ressaltar que segundo informações vinculadas à atuação da CPT dentro do 

assentamento Olga Benário os contratos com a Caramuru são uma realidade, mas uma 

realidade perversa para esses assentados, uma vez que além das parcelas serem pequenas e as 

terras serem acidentadas, esses contratos são firmados por um período de cinco anos, muitas 

vezes sem o conhecimento dos próprios assentados. Assim, tornam-se reféns dessa empresa, 

mesmo que queiram abandonar esse tipo de atividade, conforme os casos de desistência que já 
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ocorreram. Portanto, tal como afirma a representante da CPT, venderam uma ideia fantástica 

do SCS, mas em verdade não é bem assim. A soja é uma ameaça ao assentamento e tem sido 

feito um trabalho de base com os assentados explicando-se todos os interesses envolvidos 

nessa produção.  

Com essas evidências, identificando-se a inserção da soja na produção 

camponesa, torna-se temerário pensar a condição dos camponeses nesse contexto. O primeiro 

ponto é referente à produção de alimentos, pois bem como aponta Dias (2012) essa produção 

de soja para o agrocombustível pode acarretar um incentivo ao abandono da produção de 

alimentos, sobretudo em função da rentabilidade e da redução da penosidade do trabalho. 

Soma-se a isso o fato de que nesse processo inexistem meios de garantir autonomia para as 

famílias camponesas. Pautando-se esses elementos, o último tópico desse capítulo abordará 

com mais detalhes as implicações desse programa.  

4.3 PNPB: ENTRE A SUBSUNÇÃO DA RENDA DA TERRA E A AUTONOMIA DA 

PRODUÇÃO CAMPONESA 

 

A partir da caracterização da forma de funcionamento do PNPB nos municípios 

de Jataí e Ipameri torna-se elementar discutir os aspectos inerentes a essa integração entre a 

agricultura camponesa e as empresas processadoras de biodiesel, buscando avaliar se é 

possível existir algum grau de autonomia dos camponeses nesse processo, tendo em vista a 

associação incompatível desses sujeitos, citada anteriormente.  

A priori, é válido assinalar que o PNPB apresentou uma estratégia social inédita 

internacionalmente e, como aponta Abramovay; Magalhães (2007, p.3), no Brasil é a primeira 

vez que “se organiza uma política em que o Estado cria condições para que parte importante 

da oferta de matéria-prima para uma determinada indústria venha de unidades produtivas que, 

sem esta intervenção, dificilmente teriam participação expressiva no mercado.”. Entretanto, 

defende-se tão somente a criação dessa oportunidade de integração da chamada agricultura 

familiar ao mercado de agrocombustíveis, visando uma participação expressiva em nível 

nacional no processo de renovação da base energética do país. Ou seja, mais uma vez se 

constrói um discurso institucional que deve ser pensado juntamente com o próprio conceito de 

“Agricultura Familiar” cunhado por Abramovay e que remete a uma integração ao mercado 

com subsídios creditícios, com o intuito de entender as implicações desse posicionamento 

teórico e político para a agricultura. 
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Nesse sentido, as particularidades da operacionalização do programa deslindam os 

reais efeitos dessa política. Como ficou evidente por meio dos dados levantados, há um 

predomínio do uso da oleaginosa soja, ou seja, o primeiro fator a ser considerado é que há 

uma demanda constante das indústrias de biodiesel por soja. Nesse sentido, “a demanda das 

empresas tende a descaracterizar o sistema produtivo familiar com a imposição de matérias-

primas de seu interesse”. (PEIXINHO; SCOPEL, 2011, p.159). Dessa forma, esse é o 

primeiro sinal de que a agricultura camponesa não tem autonomia para escolher a matéria-

prima que pode ofertar.  

Mais do que a escolha da matéria-prima, Bernardes (2011) enfatiza que a 

incoerência dessa articulação prevista na instrumentalização do aspecto social do programa 

com o SCS também reverbera em outras variáveis e perpassa o conflito. Assim,  

 

a articulação entre grupos com recursos, oportunidades, possibilidades e 

níveis de rentabilidade tão heterogêneos, impulsionados por interesses 

distintos, gera conflitos de diversas ordens e/ou pactos. O conflito se 

expressa na imposição do tipo de matéria-prima a ser utilizada, selecionada 

segundo as necessidades e conveniências da indústria, na imposição das 

formas de cultivo, das técnicas, do preço estabelecido, enfim, nos contratos 

assinados e na liberdade do empresário em buscar o selo social em outras 

regiões. A grande questão que se coloca é a autonomia do pequeno produtor 

para produzir e comercializar, pois quem é hegemônico estabelece as 

condições e as relações, e convence a sociedade de que seu projeto é o 

melhor. (BERNARDES, 2011, p. 69).  

  

Para Abramovay; Magalhães (2007), o mercado de biodiesel é embasado em um 

conjunto de forças cuja junção é inédita e ilustrada por meio do esquema a seguir (figura 29). 

Mas, como falar em autonomia camponesa em um processo no qual a centralidade, sem 

dúvida, tem sido da indústria de agrocombustíveis. Basta conjugar as análises apresentadas e 

as relações estabelecidas entre os agentes nesse esquema. 

As inter-relações ditas inéditas observadas nesse esquema permitem avaliar o 

verdadeiro caráter do PNPB, uma vez que acabam por fazer alusão aos conceitos de 

monopsônio e oligopsônio, ajudando a esclarecer as intencionalidades inerentes ao programa. 

Isso porque monopsônio, segundo Sandroni (1999, p.410) é a “estrutura de mercado em que 

existe apenas um comprador de uma mercadoria (em geral, matéria-prima ou produto 

primário).”. Consequentemente, o autor destaca que mesmo com uma grande oferta do 

produto o preço será determinado pelo único comprador. Tal arranjo está explícito na forma 

de funcionamento do PNPB nas microrregiões investigadas, porque existe somente uma 
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empresa de agrocombustível que atua nesse mercado do programa, e de modo geral as 

famílias que produzem matéria-prima pelo SCS só podem vender para essas empresas.  

 

 

Figura 29 – Agentes envolvidos na produção de biodiesel 

Fonte: Abramovay; Magalhães (2007, p.20). 

 

Além disso, também é importante recorrer ao conceito de oligopsônio para 

compreender a estruturação do PNPB na escala nacional, pois esse mercado dos 

agrocombustíveis corresponde a “uma estrutura de mercado em que poucas empresas, de 

grande porte, são as compradoras de determinada matéria-prima ou produto primário.”. 

(SANDRONI, 1999, p.431). Nessa lógica, o autor distingue que o mercado oligopsônio pode 

se apresentar de duas formas: tanto como um mercado comprador muito concentrado, isto é, 

com poucas e grandes empresas que negociam com muitos pequenos produtores, quanto um 

mercado consumidor concentrado e um mercado vendedor também concentrado, com poucos 

e grandes produtores. (SANDRONI, 1999).   

Nessa perspectiva, sabendo que o PNPB pode ser identificado com o primeiro tipo 

do mercado oligopsônico, confirma-se que a pretensão inicial do programa quanto à 

participação da agricultura camponesa nesse mercado – sobretudo na última etapa que previa 

a organização de usinas e o próprio gerenciamento da produção de biodiesel, como explicita o 

esquema da figura 30 – nada mais é do que um engodo dessa política.  
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No decorrer desses dez anos de funcionamento do programa não foi possível 

observar nenhuma condição realmente plausível que pudesse viabilizar essa etapa de 

execução do PNPB com a criação de miniusinas por meio da atuação das cooperativas, 

obtendo como resultado uma participação mais autônoma dos camponeses que beneficiariam 

as oleaginosas produzidas e passariam a estabelecer um canal direto de comercialização junto 

a Petrobrás/ANP. 

 

 

 

Figura 30 – Etapas da participação da agricultura familiar na produção de biodiesel 

Fonte: BIODIESEL, 2011, p. 23. Adaptado pela autora. 

 

Esse é um dos principais gargalos do PNPB, principalmente porque os leilões de 

biodiesel consistem em comprar óleo, e não comprar as próprias oleaginosas. Novamente 

verifica-se a incapacidade de processamento da matéria-prima por parte da agricultura 

camponesa, o que tem como implicação direta a abertura de um nicho de mercado vantajoso 

para as empresas que historicamente já controlam o segmento de grãos, sendo inclusive um 

aspecto previsto no programa, como deixa explícito o Folder Biodiesel (2004?):  

 

embora haja incentivos tributários para a produção de biodiesel com 

matérias-primas cultivadas por agricultores familiares e nas regiões mais 

carentes do País, a existência de um mercado cativo e crescente para o 

biodiesel representa um estímulo econômico muito importante para 

empresas capitalizadas e com maior escala de produção. Estas, como é 

próprio numa economia de mercado, vão se posicionando conforme suas 

características e estratégias de negócios, já que ao Governo Federal não cabe 

produzir biodiesel, mas promover sua produção e uso, com sustentabilidade 

e qualidade compatível com as exigências dos mercados interno e externo. 

(BRASIL, 2004?, p.5).  
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Ainda assim, em outras análises do PNPB admite-se que as estratégias adotadas 

devem ser revistas, ou seja, para Freitas (2013) as famílias não devem produzir somente as 

matérias-primas que são utilizadas nas unidades de processamento do biodiesel, porque seria 

importante instalar nos assentamentos de reforma agrária miniusinas para a produção de 

biodiesel, beneficiando tanto os assentados quanto os municípios próximos aos 

assentamentos. Contudo, essa proposta de transformação dos assentados integrados ao PNPB 

de produtores de matéria-prima em produtores de biodiesel configura-se como uma pretensão 

ao ter como parâmetro a via da implementação do programa e todas as suas incoerências 

quanto aos objetivos iniciais, admitindo-se que esse mercado é bastante exigente, pois    

 

ele se apóia num balizador rígido: o biodiesel deve atender especificações 

físico-químicas estabelecidas pelo Governo Federal por meio da ANP, que 

tem a responsabilidade de autorizar o funcionamento de indústrias de 

biodiesel e de fiscalizar sua produção e comercialização. Sem atender esse 

padrão de qualidade, monitorado e fiscalizado pela ANP com sistemas 

modernos, como o marcador molecular, o biodiesel não pode ser 

comercializado e misturado ao diesel mineral. (BRASIL, 2004?, p.6). 
 

Acerca dessa constatação, Dias (2012) assevera que a parceria estabelecida por 

meio do selo social na verdade corresponde a uma forma de eufemismo da cooptação dessas 

famílias integradas ao programa e também da exploração da renda camponesa pelo capital 

hegemônico. “A empresa não tem compromisso social [...] mas tem um compromisso do 

negócio, de obter renda e benefícios com esta parceria, até porque o montante de soja não é 

representativo. Não faria diferença para a empresa adquirir a soja das famílias.”. (DIAS, 2012, 

p.133).  

Por conseguinte, considerando as exigências desse mercado de biodiesel no que 

tange ao cultivo de soja, Peixinho; Scopel (2011) salientam que a adesão a esse tipo de 

produção é uma condição imposta pela lógica do capitalismo, na qual o lucro escolhe o 

produto e o produtor. Portanto, a subordinação da agricultura camponesa é inerente a esse 

processo, sendo que 

 

essa subordinação, especialmente em relação à produção familiar, mostra 

que, mesmo tendo a terra como meio de produção, e necessidade de 

produção de alimentos, a sua condição de produtor pode ser “sugada” para 

processos produtivos demandados pelo mercado, portanto, mais lucrativos. 

[...] Nessa perspectiva, pode-se até viabilizar, economicamente, a produção 

familiar por um período, mas não se reconhece nisso uma instituição de 

mecanismos de autonomia para esse grupo social, pois continuam 

subordinados aos interesses do capital que inclui ou exclui, conforme a 

lógica do lucro. (PEIXINHO; SCOPEL, 2011, p. 167).  
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Kautsky (1998) já alertava que o modo de produção capitalista, desenvolvido nas 

cidades, era capaz de revolucionar completamente as bases existenciais do agricultor sem a 

necessidade de o capital entrar diretamente na produção agrária, ou até mesmo antes de se 

formar oposição entre o grande e o pequeno estabelecimento agrícola. E ainda reconhece a 

autonomia da agricultura, mas ao mesmo tempo defende que tanto a agricultura como a 

indústria são regidas pelo capitalismo: 

 

A agricultura não se desenvolve, em absoluto, como cópia fiel da indústria, 

mas de acordo com as suas próprias leis. Isso não significa, de forma 

alguma, que o desenvolvimento da agricultura se opõe ao da indústria de 

forma inconciliável. Acreditamos muito mais poder mostrar que ambas 

visam o mesmo alvo quando não se procura isolá-las uma da outra e se as 

considera membros pertinentes a um mesmo processo conjunto. 

(KAUTSKY, 1998, p.36).  

 

Com efeito, Oliveira (2007, p.12) salienta que sob o desenvolvimento do modo 

capitalista de produção a agricultura é caracterizada pela sujeição do campesinato ao capital, 

sendo uma “sujeição que se dá sem que o trabalhador seja expulso da terra, sem que se dê a 

expropriação de seus instrumentos de produção.”.  

Quanto a esse encadeamento da subordinação camponesa cabe aprofundar essa 

análise tendo como embasamento os apontamentos de Martins (1995) ao ponderar que à 

medida que o produtor preserva a sua propriedade da terra, trabalhando sem o recurso do 

trabalho assalariado, ou seja, utilizando somente o seu próprio trabalho e o da sua família, ao 

passo em que também cresce a sua dependência em relação ao capital, o que tem ocorrido não 

é a sujeição formal do trabalho ao capital e, sim, a sujeição da renda da terra ao capital.  

E para compreender o que consiste a renda da terra, que também é denominada 

renda fundiária, é fundante retomar os apontamentos de Kautsky (1998). Como bem destaca o 

autor, o tipo de lucro extra na agricultura depende de leis especiais e em razão disso essa 

renda constitui uma categoria econômica especial que é a renda fundiária. Além disso, 

algumas variáveis vão impactar diretamente sobre a renda fundiária, quais sejam: os 

diferentes graus de fertilidade; as diferenças decorrentes da situação geográfica da terra de 

cultura; a distância do mercado e a melhoria do solo com o capital adicional, e a partir disso 

irão se formar as rendas diferenciais.  

 Esse caráter capitalista da agricultura acarreta, de acordo com Oliveira (2007), a 

conversão da renda da terra embutida no produto produzido pelo camponês e sua família em 
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capital. Ou seja, se apropria dessa renda sem ser ao menos o proprietário da terra e se produz 

o capital pela via não especificamente capitalista.  

Assiste-se assim à ocorrência de dois processos elaborados por Oliveira: a 

monopolização do território pelo capital e a territorialização do capital no campo. Como bem 

conceitualiza o autor, a monopolização do território ocorre como resultado da atuação das 

empresas de comercialização e/ou processamento industrial da produção agropecuária, uma 

vez que sem produzir no campo são capazes de estabelecer mecanismos de subordinação de 

camponeses e capitalistas produtores do campo. Esse processo revela que “o capital 

monopoliza o território sem entretanto territorializar-se” (OLIVEIRA, 1997, p.25). Por outro 

lado, a territorialização dos monopólios é decorrente de uma atuação simultânea no controle 

da propriedade privada da terra, do processo produtivo no campo e do processamento 

industrial da produção agropecuária. (OLIVEIRA, 2012, p.8-10).  

É importante também distinguir que a subordinação do campesinato ao capital 

acontece de duas formas: tanto pela sujeição da renda da terra ao capital – situação na qual o 

campesinato vende a sua produção para as corporações capitalistas – como pela 

territorialidade do agronegócio em território camponês, e um exemplo disso é encontrar o 

aparato tecnológico das corporações na produção vegetal ou animal de uma unidade 

camponesa. (FERNANDES; WELCH E GONÇALVES, 2011). 

Nesse caso, ao contextualizar a implantação do PNPB ratifica-se todo esse 

processo de sujeição da renda da terra ao capital destacado por Martins (1995) e quanto à 

estratégia adotada pelo programa tem-se que: 

 

O subsídio que o governo oferece ao sistema industrial do agronegócio, na 

compra de uma quantidade definida pelo MDA, contribui para a manutenção 

da subordinação da produção camponesa ao agronegócio. O controle do 

processo de produção e comercialização é do agronegócio, que vem 

realizando investimentos em pesquisas e tecnologia para a produção em 

grande escala de culturas destinadas ao agrocombustível. (FERNANDES; 

WELCH E GONÇALVES, 2011, p.27). 

 

A operacionalização do PNPB apresenta, claramente, evidências de que a 

prerrogativa do desenvolvimento social e econômico da agricultura camponesa a partir da sua 

inserção como fornecedora de matéria-prima não é exequível em se tratando de escalas de 

produção tão díspares e com finalidades ainda mais distintas. Para Santos; Suzuki (2010, 

p.45), esses são os dilemas e as contradições oriundos de um programa gestado no seio do 

modo capitalista de produção e que apresenta a roupagem e o discurso de programa social 
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includente. Consequentemente, as circunstâncias propiciam a inserção do campesinato às 

avessas, isto é, “espremido e confinado na condição de um simplório fornecedor de matérias-

primas em quantidades complementares, pois o produto básico para a produção do biodiesel 

está sendo ofertado pelos agentes hegemônicos da agricultura capitalista brasileira.”. 

Nessas condições, com essa integração corre-se o grande risco de reproduzir o 

modelo do agronegócio, transformando o que antes era caracterizado pela diversidade em uma 

cópia denominada “agronegocinho”. E quanto a essa realidade cabe retomar a afirmação de 

Kautsky (1998, p.135) sobre a superioridade técnica do grande estabelecimento, pois “Quanto 

mais a agricultura se identifica com os padrões capitalistas, tanto mais se diferenciam 

qualitativamente as diferenças técnicas empregadas pelos grandes estabelecimentos das 

empregadas pelos pequenos.”.  

É notável que a situação engendrada para a produção de biodiesel no país 

apresenta para a sociedade uma inclusão socioeconômica figurada/conotativa, porque do 

ponto de vista literal o que tem ocorrido é o privilégio das grandes empresas processadoras de 

agrocombustível, uma vez que esse processo baseou-se em mecanismos que cercearam a 

autonomia camponesa. E isso é decorrente da referida sujeição da renda da terra ao capital, 

pois conforme apontam Ribeiro; Dias (2013, p.89) durante todo o processo de produção 

“desde a compra dos insumos até os descontos referentes ao que será pago às famílias, além 

delas estarem sujeitas ao mercado de commodities, não há liberdade na escolha dos insumos e 

da assistência técnica, na venda, no preço e nos descontos que as empresas podem fazer.”. 

Esses são os indícios de atuação do Império destacados por Ploeg (2008, p.297), 

já detalhado no capítulo anterior, pois ele “cria um regime super-abrangente [sic] que exclui a 

autonomia – em qualquer nível e em qualquer forma – simplesmente porque o controle 

centralizado e a apropriação são suas principais características e mecanismo de 

desenvolvimento.”.  

Não há dúvidas de que a proposta do PNPB almejou conquistar uma imagem de 

liderança do país no âmbito da produção e utilização de agrocombustíveis, disfarçados com a 

roupagem de que são fontes de energia renováveis e limpas. Portanto, tal como assinalam 

Santos; Suzuki (2010) tem servido mais ao campo ideológico do marketing internacional do 

que buscando efetivar a sua premissa do desenvolvimento social de forma horizontalizada, o 

que significa pautar a inclusão autônoma do campesinato em sua estrutura produtiva e de 

gestão. Ora, ficou bem delineado institucionalmente o papel secundário da agricultura 

camponesa, e sem as indicações para estimular a estrutura produtiva e de gestão reafirma-se a 
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sujeição da renda da terra ao capital, sem nenhuma perspectiva de emancipação social e 

econômica nesse contexto.  

Bernardes (2011) acrescenta que é indiscutível o sucesso do programa na tentativa 

de construção de uma imagem para projetar o Brasil mundialmente como produtor de energia 

limpa que gera benefícios globais, diferentemente da inclusão social e econômica dos 

agricultores, que é uma meta que está longe de ser alcançada. Tal conjuntura também pode ser 

equiparada à difusão do etanol como um combustível que liberaria menos gás carbônico no 

seu processo de combustão.  

Não obstante, Houtart (2010, p.144) salienta que não basta somente conhecer as 

características desses diversos tipos de agrocombustíveis e que teoricamente poderão 

solucionar uma crise climático-energética, é necessário contextualizar essa produção e 

“analisar como são produzidos e quais são as consequências ecológicas, econômicas e sociais 

de sua produção, transformação e distribuição.”.   

Esse resultado almejado pela criação dessa política é algo distante justamente por 

uma decisão política, intencional e legitimadora das relações de poder dos atores envolvidos 

na implantação desse programa. Nesse sentido, Flexor (2010) enfatiza que 

 

a pressão dos produtores de biodiesel e a correlação de forças econômicas e 

políticas envolvidas no PNPB, dentro e fora do governo, somadas às 

preocupações quanto à sobrevivência do programa, induziram a adoção de 

uma estratégia que priorizou a garantia da oferta do biocombustível. Ao 

mesmo tempo, admitiam-se temporariamente resultados sociais 

inexpressivos e a necessidade de revisão dos modos de atuação junto aos 

pequenos produtores. (FLEXOR, 2010, p.3).  

 

E quanto ao posicionamento dos movimentos camponeses nessa dinâmica 

produtiva é válido reiterar que de acordo com Fernandes, Welch e Gonçalves (2011) existe 

uma divergência das opiniões sobre a avaliação do programa, admitindo-se trabalhar com 

duas situações, tanto com as condições que levam à subordinação quanto com as condições de 

autonomia, apesar de que as experiências no campo da autonomia camponesa sejam primárias 

sem a perspectiva de projetos para incentivar esse processo.  

Em que pese essa divergência apontada pelos autores, cabe uma ressalva de que 

há um posicionamento claro e categórico de movimentos sociais como o MST no que se 

refere ao PNPB, incluindo críticas rigorosas, e que foi evidenciado pela ONG Repórter Brasil 

no momento de avaliação do programa após seis anos da sua implementação. Assim,  
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para o dirigente do MST, “o modelo começou errado”, baseado na 

superexploração do trabalho dos agricultores, no endividamento familiar e 

na monocultura. “Chocava-se frontalmente com a nossa concepção de 

agricultura familiar e camponesa”. Vieira avalia que do modelo de produção 

verificado nas parcerias iniciais “não se aproveita nada”. Ou melhor: 

“aproveita-se a comprovação de que esse modelo não se aproveita de forma 

alguma. Nem do ponto de vista ambiental, nem do social e nem do 

econômico”. (SAKOMOTO, 2010, p.8) 

 

Portanto, considerando esse panorama há um anseio de que se desenvolva no 

Brasil uma política de produção de agrocombustível elaborada a partir da lógica da produção 

consorciada com alimentos e num conjunto de sistemas sob controle das organizações 

camponesas. O controle do processo de produção é somente das corporações. Também faltam 

nas instituições governamentais espaços políticos para construção de políticas de 

desenvolvimento territorial com que se possa garantir a soberania dos territórios camponeses. 

As políticas de subordinação dos camponeses ao agronegócio são hegemônicas. 

(FERNANDES; WELCH E GONÇALVES, 2011, p.39).  

No entendimento de Peixinho; Scopel (2011) tal subordinação é inevitável para a 

produção familiar, uma vez que mesmo tendo a terra como meio de produção e a necessidade 

de produção de alimentos, essa condição de produtor pode ser “sugada” para os processos 

produtivos que são demandados pelo mercado e que, consequentemente, são mais lucrativos. 

É nesse momento que adquire uma relevância crucial o desenvolvimento de um 

trabalho de formação em múltiplas frentes, tal como tem ocorrido em Ipameri a partir da 

atuação da CPT e da Diocese da cidade. As ações vão desde o processo de organização 

interna até o alcance do mercado, o que inicialmente significa investigar e discutir as 

projeções de mercado para depois pensar na produção. Tudo isso com o pressuposto de que é 

necessário produzir com um diferencial, isto é, produzir alimentos saudáveis e sem 

agrotóxicos.  

Assim, as experiências visualizadas corroboram a defesa de que o trabalho de base 

junto aos camponeses definitivamente influenciará as práticas a serem adotadas no âmbito da 

produção camponesa, reverberando no reconhecimento de sua legitimidade e, como 

consequência, a refutação de programas como o PNPB, que estão completamente 

desarticulados da lógica camponesa e promovem a sua subordinação.   

Sabendo que a luta por autonomia e a presença em um contexto caracterizado por 

relações de dependência, marginalização e privações são algumas das características 

fundamentais da condição camponesa indicados por Ploeg (2008), torna-se urgente pautar 

alternativas mais eficazes no sentido de propiciar oportunidades reais de reprodução 
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socioeconômica dessa agricultura, buscando minimizar essa acentuada subordinação ao 

grande capital. Isso porque baseado em todas as análises sobre o PNPB conclui-se que essa 

subordinação e a ausência de autonomia por parte dos camponeses foi intencionalmente 

forjada no âmbito da elaboração dessa estratégia social, mesmo que a implantação do SCS 

tenha envolvido os movimentos sociais como mediadores desse processo, pois como bem 

afirma Bernardes (2011), 

 

autonomia quer dizer entendimento do projeto, e o agricultor familiar só 

entende o projeto quando é sujeito da ação, quando o projeto se relaciona 

com o sentido da vida dele. Na medida em que o pequeno produtor familiar 

não participou da concepção do selo social do PNPB, não foi sujeito da ação, 

não tem entendimento da ação, também não pode ter autonomia. 

Consequentemente, não tem autonomia para impor o preço, para decidir 

sobre a matéria-prima que vai utilizar, sobre as formas de produzir etc. 

(BERNARDES, 2011, p.72-73).  

 

Nessas condições, a explícita subordinação dos camponeses, a sujeição da renda 

da terra ao capital agroindustrial, a falta de autonomia no processo produtivo e a iminente 

descaracterização do modo de vida camponês são elementos de um contexto intencional no 

qual está sendo forjado um projeto de transformação da agricultura: de produtora de alimentos 

a produtora de commodities e, por sua vez, em produtora de energia, utilizando como 

estratégia o discurso ambiental, contudo o retorno econômico é o que verdadeiramente motiva 

a produção de agrocombustíveis e a inserção da “agricultura familiar” tão somente ajuda a 

compor uma imagem positiva socialmente nesse cenário. 

Todos esses aspectos são na verdade os conflitos intrínsecos ao funcionamento 

dessa política pública e que se tornam ainda mais explícitos durante a investigação empírica. 

Expor esses conflitos significa manifestar todos os nós e dificuldades que surgiram no âmbito 

da instrumentalização do programa e que estabeleceu “relações de poder extremamente 

assimétricas, envolvendo distintos níveis de interesse, promovendo impactos específicos, 

favorecendo o surgimento de relações e estruturas clientelistas” (BERNARDES, 2011, p.68). 

Mais do que isso, enxergar esses elementos por essa ótica colabora no sentido de continuar a 

divulgar análises críticas, priorizando o olhar desde os camponeses. 

Priorizando esse viés analítico, o próximo capítulo propõe uma discussão atinente 

ao papel do Estado e da formulação dessas políticas públicas pautadas nos capítulos dois e 

três no que se refere à inserção socioeconômica da agricultura camponesa para balizar uma 

reflexão acerca da abordagem territorial de desenvolvimento rural no país.  
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5 A TERRITORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESPAÇO RURAL

  

 

A partir das análises tecidas sobre os programas PAA e PNPB, nesse capítulo 

torna-se fundamental pautar e ponderar o protagonismo do Estado na elaboração das políticas 

públicas. Sendo assim, o objetivo não será detalhar as teorias de Estado, pois o foco é discutir 

a construção do modelo de desenvolvimento rural do Brasil, considerando a abordagem 

territorial como orientação desse processo, o que tem como premissa a inserção 

socioeconômica da agricultura camponesa. Com base nesses apontamentos, a proposta é 

avaliar o modelo de desenvolvimento rural brasileiro, tendo como parâmetro o conceito de 

política pública, para verificar quais foram os avanços obtidos, as dificuldades de 

implementação e, até mesmo, tentar pensar em outras propostas.  

5.1 O PAPEL DO ESTADO E A AÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

INSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA CAMPONESA  

 

A proposta de refletir sobre o papel do Estado consiste em versar sobre a sua 

intervenção na agricultura brasileira por meio da institucionalização de políticas públicas, 

partindo do reconhecimento de que há uma acentuada atuação estatal na economia.  

Para Delgado (2001, p.21), tal intervenção é tradicional e representada por uma 

política econômica que se subdivide em dois tipos: a macroeconômica e a setorial, e que se 

desdobra em outros arranjos que podem ser visualizados de forma mais clara no esquema da 

figura 31. No que tange a uma política macroeconômica, o seu caráter é abrangente, pois 

resulta da combinação das políticas fiscal, monetária, comercial e cambial. Assim, “afeta 

direta e indiretamente todos os setores da economia, inclusive o setor agropecuário”. Por 

outro lado, a política setorial tem um caráter particular, visto que o seu objetivo é “influenciar 

diretamente o comportamento econômico-social de um setor específico da economia nacional 

(indústria, agricultura, transportes etc.).”. E, nesse caso, o autor ainda aponta a sua 

composição em três modalidades, que são: agrícola, agrária e política diferenciada de 

desenvolvimento rural.  
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Figura 31 – Esquema representativo dos elementos da política econômica 

Fonte: Delgado (2001). Adaptado pela autora. 

 

Dessa forma, faz-se necessário detalhar as diferenciações da política setorial tendo 

em vista que essas formas de intervenção do Estado irão reverberar fortemente na agricultura 

brasileira, imprimindo o tom do que institucionalmente é elaborado nesse sentido. No que se 

refere à política agrícola, a sua função é atuar no comportamento conjuntural de curto prazo 

dos agricultores e dos mercados agropecuários, é por isso que ela aglutina políticas de 

mercado (preços, comercialização, crédito) e políticas estruturais – fiscal; de pesquisa 

tecnológica e extensão rural; infraestrutura e recursos naturais. Já a política agrária é de 

caráter estrutural porque busca “intervir na estrutura da propriedade e da posse da terra 

prevalecente no meio rural”. E é somente por essa via que será possível realizar um “autêntico 

processo de desenvolvimento rural sustentado e não apenas de desenvolvimento agrícola”. 

Por último, existem as políticas ou programas diferenciados de desenvolvimento rural que são 

dirigidos para os segmentos empobrecidos do campesinato e que não foram integrados à 

modernização produtiva. (DELGADO, 2001, p. 23-24, 26-27).   

Segundo Hespanhol (1997), essa postura de grande intervenção estatal acontece 

de forma geral na economia e de forma particular no setor agrícola, sendo caracterizada por 

políticas específicas que atendiam a determinados segmentos da economia agrária, isto é, os 

que mais se destacavam – nesse caso o açucareiro, cafeeiro e cacaueiro – inexistindo uma 

política agrícola global até o período pré 1950 ao passo em que se consolidaram políticas 

setoriais.  
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Por conseguinte, é incontestável a intervenção realizada pelo Estado no âmbito 

dos setores da economia, sendo que nesse âmbito é salutar compreender o papel do Estado no 

contexto de elaboração de políticas públicas e, sobretudo, as suas implicações para a inserção 

socioeconômica da agricultura camponesa. Para isso, é necessário retomar historicamente 

alguns aspectos da administração pública brasileira e que serão pautados a partir de 

Steinberger (2013), que os apresenta de uma forma simplificada, demarcando a existência de 

três fases.  

A primeira fase é referente a uma conjuntura de consolidação das políticas 

públicas e que ocorreu entre 1950 e 1980, demarcando uma forte presença do Estado 

Nacional, [influenciada pelo modelo keynesiano] consubstanciada em duas formas de 

atuação: de um lado como Estado-Empresário de bens de capital, facilitando a presença da 

iniciativa privada com a oferta de infraestrutura, e por outro lado como Estado de Bem-Estar 

Social, atuando como provedor de serviços à população.  

Já a segunda fase corresponde à influência do modelo neoliberal, que se 

intensificou de 1990 ao início dos anos 2000. Nesse período, passa a predominar o Estado 

mínimo, ou seja, o Estado Nacional Brasileiro adquire o papel de regulador com funções de 

intermediação e de articulação. E assim dois processos complementares e imbricados se 

destacam: a privatização e a terceirização. Logo, há uma ausência de planejamento nacional e 

também da formulação de políticas públicas, configurando uma administração pontual a partir 

de projetos e programas. (STEINBERGER, 2003).  

Por fim, a autora salienta que a terceira fase corresponde àquela que teve início 

em 2003 e também é a atual, sendo esse momento denominado de ‘desenvolvimentismo 

social’. Essa caracterização decorre da ampliação dos quadros da máquina do Estado, 

ocorrendo um retorno ao planejamento nacional de forma participativa e, consequentemente, 

uma valorização da aliança Estado - sociedade civil. E é justamente esse retorno ao 

planejamento nacional que significou a retomada da produção de políticas públicas 

nacionais
21

.  

Ao adotar essa trajetória de ação do Estado brasileiro como ponto de partida dessa 

análise será possível entender a intrínseca relação de influência existente entre o papel 

                                                 
21

 Essa conjuntura corresponde ao chamado modelo “neodesenvolvimentista” que é adotado com o governo 

petista, mas que também é tratado como reformas neoliberais por alguns autores. Para mais detalhes acerca dessa 

temática alguns trabalhos poderão ser consultados como o de Armando Boito Jr. e Tatiana Berringer – “Brasil: 

classes sociais, neodesenvolvimentismo e política externa nos governos Lula e Dilma” na Rev. Sociol. Polit. 

vol.21,n.47, Curitiba, 2013; o de Marcio Pochmann – “Políticas públicas e situação social na primeira década do 

século XXI” In: SADER, Emir (org.). Lula e Dilma: 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil. São Paulo: 

Boitempo, 2013; e a tese de doutorado de Danilo Enrico Martuscelli intitulada “Crises políticas e capitalismo 

neoliberal no Brasil”, de 2013.  
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assumido pelo Estado e a formulação de políticas públicas, enfatizando-se nesse caso aquelas 

direcionadas ao espaço rural.   

Nesse sentido, inicialmente cabe pontuar os aspectos que constatam a referida 

consolidação das políticas públicas na primeira fase (1950 a 1980) e que ocorre com o 

objetivo de promover a industrialização do país. Conforme apresenta Hespanhol (1997), a 

partir de meados da década de 1950 o governo brasileiro favorece a entrada de empresas 

estrangeiras, e com a criação do Plano de Metas no governo Juscelino Kubitschek inicia-se 

um período de industrialização pesada e de bens de consumo duráveis – eletrodomésticos, 

automóveis, tratores etc. Dessa forma,  

 

a atuação do Estado foi fundamental no processo de industrialização, pois 

além de oferecer incentivos fiscais e creditícios às empresas, investiu 

maciçamente em infra-estrutura [sic] (energia, transportes, 

telecomunicações, etc.) e nos setores que exigem grandes investimentos mas 

que proporcionam baixa rentabilidade. Na verdade houve a associação do 

capital multinacional, do capital estatal e do grande capital nacional [...]. 

(HESPANHOL, 1997, p.40). 

 

Assim, como destaca Santos (1994, p.36), somente após a segunda guerra mundial 

que “a integração do território se torna viável, quando as estradas de ferro até então 

desconectadas na maior parte do País, são interligadas, constroem-se estradas de rodagem, 

pondo em contato as diversas regiões entre elas e com a região polar do País [...]”.  

Então, passa a ser predominante a “ideia-força da industrialização”, traduzindo-se 

no “principal objetivo de política econômica da burocracia estatal e dos formuladores de 

política pública” (DELGADO, 2010, p.32-33). Como bem aponta Delgado (2010), o padrão 

de industrialização adotado no país teve como característica um caráter conservador, sem 

qualquer indício de rompimento com as elites agrárias, e apresentou como elemento central a 

participação decisiva do Estado para a sua implementação, atuando em múltiplas frentes: 

como agente produtivo na criação e consolidação de um setor produtivo estatal; agente 

financeiro; articulador dos capitais privados nacionais e internacionais; provedor de um pacto 

de poder autoritário e excludente das camadas populares; e como criador e executor de 

políticas públicas visando a constituição de uma economia urbano-industrial.  

Mas, para além do crescimento e desenvolvimento industrial, a ação do Estado 

também deveria ser direcionada aos outros setores, no entanto isso não aconteceu. “Como o 

governo centralizou seus esforços no incentivo à industrialização, o setor agrícola permaneceu 
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à margem dos estímulos oficiais no decorrer de toda a década de 1950, situação que persistiu 

até meados dos anos 1960.”. (HESPANHOL, 1997, p.40).  

Mesmo adotando-se como prioridade a “ideia-força da industrialização”, Delgado 

(2010, p.34) afirma que no início da década de 1960 esse modelo de industrialização 

dependente e excludente entrou em crise, pois com a inflação acelerada não foi possível 

sustentar os mecanismos de financiamento e as frentes de expansão, o que se agravou com a 

perda de capacidade do Estado de manter a articulação do pacto de poder político que o 

sustentava. Naturalmente, apareceram críticas a esse padrão de industrialização que se 

acentuaram “entre intelectuais e partidos políticos de esquerda (e centro-esquerda) e passaram 

a expressar-se politicamente através da mobilização crescente dos movimentos sindical e 

camponês”.  

Nesse contexto de maior urbanização do país, Hespanhol (1997) também destaca 

como resultado um aumento da demanda por produtos agrícolas no mercado interno, o que foi 

responsável por motivar um crescimento mais intensivo da agricultura por meio da 

importação de máquinas e insumos químicos.  

Dessa forma, embora houvesse pressão política dos movimentos sindical e 

camponês pelo nacionalismo e pela reforma agrária, com o golpe militar em 1964 os conflitos 

foram enfrentados mantendo-se o pacto político tradicional que incluía as elites agrárias, ou 

seja, nem de longe se pautou a mudança da estrutura agrária. E ainda que tivesse sido criado o 

Estatuto da Terra em novembro/1964 indicando uma mudança fundiária, predominava a falta 

de sustentação política de tais intenções, favorecendo a adoção da proposta da política de 

modernização da agricultura brasileira. (DELGADO, 2010). 

Nessa perspectiva, Mueller (1982) enfatiza que a conjuntura do regime pós-1964 

tinha como principal objetivo construir um Brasil capitalista, moderno, industrializado e 

internacionalmente respeitado. Destarte, ao discorrer sobre a formulação de políticas públicas, 

o autor caracteriza e esclarece o quadro que se apresenta para a sociedade:  

 

depois de 1964, o Brasil vem sendo governado por um regime nitidamente 

autoritário. Não obstante, no que tange à formação de políticas, o confronto e 

a negociação de grupos têm um papel de destaque nesse regime. [...] as 

políticas que emanam do Estado são, em larga medida, o resultado da 

interação, do confronto entre um conjunto complexo de grupos, dentre os 

quais aparecem com mais peso as grandes empresas – privadas e, de forma 

importante, estatais –, a alta classe média, segmentos da burocracia e facções 

militares. (MUELLER, 1982, p.99). 
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Com isso, o Estado brasileiro se encarregou de criar as condições para que o 

processo de modernização agrícola se efetivasse, por meio da implementação de mecanismos, 

visando, por um lado, expandir o mercado interno de máquinas e insumos industriais, e por 

outro, ampliar a oferta de produtos exportáveis e de matérias-primas para a indústria. 

(HESPANHOL, 1997, p.41). 

Inúmeros trabalhos já versaram sobre esse tema, abordando criticamente os efeitos 

do processo de modernização da agricultura, que na verdade se configura como uma 

modernização conservadora e que é pautada no crédito rural subsidiado pelo Estado por meio 

da criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 1965, priorizando os produtos 

exportáveis e determinadas regiões do país (Centro-Sul), sendo também especialmente 

direcionado aos médios e grandes produtores rurais. (GRAZIANO DA SILVA, 1998; 

GRAZIANO NETO, 1982; WANDERLEY, 2004; HESPANHOL, 1997; DELGADO, 2010). 

Ou seja, 

 

É evidente que as características da modernização agrícola deste período 

estão profundamente associadas à ditadura militar, cuja base social de apoio 

político influenciou decisivamente quais foram os grupos sociais favorecidos 

e quais foram os penalizados: principalmente agricultores capitalistas, 

empresas do CAI (nacionais e multinacionais), latifundiários “tradicionais” e 

“modernos”, sistema financeiro, no primeiro caso, e basicamente pequenos 

agricultores, assalariados rurais (em particular os temporários, “bóias-frias”), 

populações rurais sem-terra, no segundo. (DELGADO, 2010, p. 36). 
 

Dessa feita, consciente desses apontamentos e do caráter excludente e conservador 

do referido processo – “que nasceu com a derrota do movimento pela reforma agrária” 

(DELGADO, 2012, p.13) – adota-se como prioridade reiterar o papel decisivo do Estado 

subsidiando as transformações da base técnica da agricultura brasileira e, consequentemente, 

colaborando para a expropriação da agricultura camponesa, uma vez que nesse período “para 

os atores governamentais e empresariais, rural era sinônimo de agrícola e desenvolvimento 

rural era igual a desenvolvimento agrícola que, por sua vez, era identificado com 

modernização da agricultura.” (DELGADO, 2010, p. 36). Portanto, como salientado 

anteriormente, essa agricultura não fazia parte desse projeto, sendo novamente preterida como 

alvo das políticas públicas do Estado. Assim, a primeira fase apenas reafirma a exclusão dessa 

classe social, sob a ação protagonista do Estado.  

Esse cenário não seria diferente para a agricultura camponesa nos anos seguintes.  

Considerando que o “Brasil não ficou infenso à globalização neoliberal imposta ao mundo. 

Ao contrário, os governos nacionais dos anos 1990 mergulharam no seu receituário” 
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(Steinberger, 2013, p.42), a próxima fase tão somente acentua a situação já delineada, haja 

vista que corresponde ao período do Neoliberalismo que é fundamentado, sobretudo, na 

redução do papel do Estado. 

Assim, de acordo com Pereira (2000), as principais características consistem na 

desregulação do mercado, no corte e na reorientação dos gastos públicos, encolhimento do 

Estado a dimensões mínimas – que são a Administração da Justiça, segurança externa e 

manutenção da ordem interna – e a privatização das demais funções públicas, incluindo 

também as políticas de proteção social. 

É importante situar, segundo Delgado (2010, p.39-40), que, diferentemente do 

período pós-guerra, nas décadas de 1980 e 1990 a economia brasileira apresentou um pequeno 

crescimento, ocorrendo uma relativa estagnação do crescimento industrial. Paradoxalmente, 

“o desempenho da agricultura foi mais favorável do que o do setor industrial e mesmo da 

economia como um todo, não obstante a grave crise ocorrida no mercado agrícola mundial no 

período 1980/1984”, sendo caracterizada por uma considerável queda do preço das 

commodities agrícolas no mercado internacional. 

Nessas condições, vivenciando um momento de recessão econômica, Graziano da 

Silva (1998) apresenta que coube ao governo garantir políticas agrícolas favorecendo os 

pequenos produtores e a produção de alimentos básicos como arroz, feijão, mandioca e milho 

na safra 1985/1986. 

Porém, a partir da década de 1990 configura-se um novo cenário político, 

econômico e social, haja vista que “o processo de globalização mundial e a adoção de 

políticas neoliberais de abertura comercial e de relativa desindustrialização parecem ter 

induzido um retorno do Brasil ao projeto de ‘vocação agroexportadora’ defendido 

historicamente pelas elites agrárias”. (DELGADO, 2010, p. 46).  

A partir de 1990 busca-se então reduzir a intervenção do Estado na agricultura. 

Mas, os resultados foram desastrosos, pois a “nova política agrícola neoliberal” abandonou as 

políticas agrícolas que já haviam sido implantadas e que apresentavam um caráter mais 

abrangente como crédito rural, preços mínimos e estoques reguladores. Sendo assim, o apoio 

foi direcionado às políticas do tipo fundos constitucionais e incentivos fiscais, o que evidencia 

a estreita relação entre as formas de atuação do Estado e o desenho de políticas públicas para 

o espaço rural brasileiro, uma vez que a partir da década de 1980 tem-se um padrão de 

crescimento ancorado em atividades intensivas e na diversificação da pauta de exportações. 

(GRAZIANO DA SILVA, 1998).  
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Com efeito, Grisa; Schneider (2015) enfatizam que a adoção dessas medidas são 

responsáveis por ameaçar as condições de reprodução social e econômica da agricultura 

camponesa, considerando que já haviam sofrido com as consequências da modernização da 

agricultura.   

Portanto, conforme explica Delgado (2012), essa nova orientação sobre o papel a 

ser desempenhado pelo Estado, ou seja, a recessão e o absenteísmo na política agrícola 

dificultaram a construção de uma política alternativa de desenvolvimento rural, com a 

ascensão de uma concepção de “Estado Mínimo” que passa a ser hegemônica naquela 

conjuntura histórica. .  

Entretanto, é válido destacar os apontamentos de Delgado (1999) no que se refere 

a hipótese de que as políticas públicas para a agricultura camponesa funcionam com mais 

eficiência e eficácia onde os movimentos sociais têm maior atuação e os agricultores são mais 

organizados. E, além disso, ainda apresenta os indicativos da tomada de posicionamento que 

cabe a esses movimentos sociais no sentido de garantir que os diferentes interesses sejam 

atingidos pelas políticas, pois se “essa hipótese for verdadeira e representativa, ela significa 

que, para a agricultura familiar, a parceria público-privado a ser estimulada com prioridade é 

entre as agências públicas e as organizações de agricultores.”. (DELGADO, 1999, p.177-178).  

E um exemplo que pode corroborar essa hipótese acerca da experiência brasileira 

“recente” é a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) no ano de 1996, contribuindo de forma decisiva para a “ebulição do debate sobre 

a participação social e a descoberta do local como ambiente privilegiado para a 

democratização”. Portanto, apesar de uma imersão no contexto neoliberal, durante o processo 

de redemocratização brasileiro a participação social aparece em evidência nos “processos de 

discussão, elaboração, deliberação, gestão e/ou controle das políticas e ações 

governamentais.”. (SILVA; MARQUES, 2004, p.9-10). Embora seja importante esclarecer 

que o contexto de elaboração desse programa é mais um mecanismo de controle social do que 

propriamente uma forma de pautar e incentivar a participação social. 

Nessa perspectiva, no ambiente de abertura política do final dos anos 1970 e 

início dos 1980 e no contexto da luta pela democratização do país, a questão agrária ganhou 

nova relevância na discussão pública sobre os custos e benefícios das transformações recentes 

ocorridas no meio rural, de modo que a reforma agrária passou a assumir uma importância 

política central, como a reivindicação representativa e unificadora de diferentes demandas 

oriundas da diversidade de grupos, de atores sociais e de lutas existentes no meio rural. 

(DELGADO, 2010, p.41). 
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Mediante a isso, o PRONAF se configurou como um marco legal para as políticas 

públicas orientadas para a agricultura camponesa, tendo como parâmetro a histórica atuação 

do Estado em desfavor de uma tentativa de equacionar a desigualdade fundiária brasileira por 

meio dos seus subsídios. Tal como apresentam Bonnal; Kato (2011), essa é a primeira política 

pública diferenciada para esse público decorrente de uma significativa pressão popular, 

destacando o papel da Contag e do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da 

CUT.  

Há que se destacar também a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

em 1999, demarcando mais uma ação direcionada à agricultura camponesa, indicando 

medidas paliativas da histórica exclusão dessa classe social no ambiente institucional. 

Todavia, paralelamente outras medidas são adotadas como resultado de uma nova situação de 

crise da economia brasileira. De acordo com Delgado (2012, p.89), que evidencia em sua obra 

a transição da modernização conservadora à economia do agronegócio, em 1999 ocorreu outra 

grave crise cambial, e com isso demarca-se a “construção de um novo projeto de acumulação 

de capital no setor agrícola, concertado por dentro da política econômica e financeira do 

Estado.”. Esse projeto se autodenomina agronegócio.  

O segundo governo de Fernando Henrique Cardoso iniciou o relançamento do 

agronegócio como projeto e estratégia para gerar saldo comercial, no contexto de crise em 

1999 em função da crise de liquidez internacional que afetou a economia brasileira. Portanto, 

“a agricultura capitalista, autodenominada de agronegócio, volta às prioridades da agenda da 

política macroeconômica externa e da política agrícola interna”. (DELGADO, 2012, p.93). 

Consequentemente, é notório que o agronegócio não é simplesmente o negócio no campo, 

pois trata-se verdadeiramente de uma opção política e econômica do Estado brasileiro e como 

bem define Delgado (2012),  

 

agronegócio na acepção brasileira do termo é uma associação do grande 

capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária. Essa associação 

realiza uma estratégia econômica de capital financeiro, perseguindo o lucro e 

a renda da terra, sob patrocínio de políticas de Estado.  (DELGADO, 2012, 

p.94).  

 

Para subsidiar esse projeto, o referido autor elenca algumas iniciativas que foram 

utilizadas, como a realização de um programa prioritário de investimento em infraestrutura 

territorial; a integração do sistema público de pesquisa agropecuária (EMBRAPA) com as 

empresas multinacionais do agronegócio; a regulação frouxa do mercado de terras, sem o 

controle público das “terras devolutas”; a reativação do crédito rural com os planos de safra. 
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Uma série de medidas que vão impulsionar o agronegócio brasileiro em 1999 e terá um 

retorno garantido no mercado mundial na década de 2000 com a expansão de commodities 

como soja, milho, carne, açúcar e álcool, celulose de madeira. (DELGADO, 2012, p.94).  

A partir dessas medidas, como sintetiza Mielitz (2011), ao final do Governo 

Fernando Henrique Cardoso o saldo era composto pela novidade institucional dos dois 

ministérios (MDA e MAPA), o Pronaf e poucas ações de natureza fundiária, principalmente 

de regularização de terras já ocupadas. Todavia, cabe uma ressalva de que essas ações foram 

desencadeadas como resposta a demandas específicas e, sobretudo, por intermédio da pressão 

política de algum grupo, pois estavam longe de ser pensadas e coordenadas dentro de um 

projeto de desenvolvimento do governo e muito menos de Estado.  

Com efeito, acentua-se a diferenciação entre agricultura camponesa e o 

agronegócio, e um dos aspectos mais elucidativos dessa distinção é o financiamento agrícola 

(gráfico 12) que é destinado pelo Plano Safra da Agricultura Familiar e pelo Plano Safra 

Agrícola e Pecuário a cada um dos ministérios, respectivamente MDA e MAPA, até a safra 

2016/2017 antes da extinção do MDA.    

  

 

Gráfico 12 – Evolução do financiamento agrícola no Brasil – 2003 a 2016 

Fonte: Plano Safra da Agricultura Familiar – MDA e Plano Agrícola e Pecuário – MAPA. Adaptado 

pela autora.  

 

Esse gráfico permite identificar os vultosos montantes que mantém o agronegócio, 

o que para Gorender (2002, p.38) é uma evidência de que a “agricultura brasileira via grande 

propriedade ainda é relativamente pouco rentável”, uma vez que se apoia no crédito pródigo e 

farto proveniente do Estado. Sendo que, na verdade, as pesquisas demonstram a   
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extraordinária vitalidade do desenvolvimento da agricultura brasileira por 

via da pequena exploração familial, por via especificamente camponesa, com 

graus variáveis de mercantilidade. Essa pequena exploração familial é que 

garante a ‘maior’ parte do abastecimento alimentar das populações urbanas. 

(GORENDER, 2002, p.41).   
 

Deve-se acrescentar a essa análise o elemento dos índices de produtividade, pois 

embora o Censo Agropecuário de 2006 seja elucidativo ao apresentar a eficiência
22

 da 

agricultura camponesa e do agronegócio no que se refere à produção global, correspondendo a 

40% e 60%, respectivamente, ainda assim não houve uma atualização desses índices. É óbvio 

que está orquestrado de forma bastante clara a intencionalidade em ignorar tal aspecto, pois 

nitidamente constata-se que, mesmo em meio a condições tão desiguais de aporte dos 

subsídios governamentais, a produção camponesa é capaz de apresentar índices elevados de 

produtividade. Portanto,  

 

a não atualização dos índices de produtividade desde 1975, prevista na Lei 

Agrária que regulamenta os art. 184 a 186 da Constituição Federal (Função 

Social), muito embora sistematicamente prometida pelo governo Lula, é 

possivelmente o sintoma mais evidente da frouxidão da política fundiária 

federal. Essa política passou a depender das estratégias parlamentares da 

bancada ruralista no Congresso, cuja articulação com várias iniciativas de 

captura de renda e riqueza fundiária são explícitas. (DELGADO, 2012, 

p.101). 

 

As duas fases que foram apresentadas e que estão imbricadas com a atuação 

estatal podem ser sintetizadas a partir das palavras de Mueller (1982), uma vez que o autor 

aborda de forma concisa que a política apresenta tanto um efeito de eficiência quanto de 

equidade. Sendo assim, ao passo em que se expande a produção e a produtividade, ocorre um 

aumento da eficiência. Simultaneamente, alterando a distribuição de renda e de riqueza os 

resultados são a geração de efeitos de equidade. No entanto, “no contexto das estratégias de 

crescimento seguidas no Brasil, as políticas agrícolas implementadas visaram exclusivamente 

a efeitos de eficiência; os seus efeitos de equidade foram (e continuam sendo) relegados a um 

segundo plano.”. (MUELLER, 1982, p.118).  

Considerando esses apontamentos, os arranjos promovidos pelo Estado permitem 

apresentar a predominância de uma política econômica setorial, do tipo agrícola, voltada para 

determinados segmentos durante as duas fases. Logo, conforme reitera Bernardes (2011, 

                                                 
22

 É importante esclarecer que a partir da Lei da Agricultura Familiar, nº 11.326 , o Censo Agropecuário teve a 

opção de apresentar os dados sistematizados em duas categorias: “agricultura familiar” e “agricultura não 

familiar”, e assim foi possível realizar esse comparativo no que tange à eficiência produtiva.  
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p.70), tendo como fundamento as relações de poder assimétricas, percebe-se que “as 

instituições/regras políticas e econômicas funcionam como mediadoras que levam as políticas 

públicas para diferentes direções, privilegiando determinados grupos ou interesses de forma 

desproporcional.”.  

Mais do que isso, o panorama das ações estatais no âmbito das políticas públicas é 

uma expressão fidedigna do que Martins (1999) apresenta como o poder do atraso e que é a 

sustentação de todo o sistema político brasileiro, produzindo e reproduzindo relações de 

controle social da população, uma vez que se trata de um instrumento de poder engendrado 

por uma tradição política oligárquica de base agrária, que tem como elemento fundante o 

clientelismo.  

Nesse sentido, os apontamentos do autor foram representados por meio do 

esquema da figura 32, o que indica que a política brasileira revela um caráter pendular 

consubstanciado em ciclos. São os ciclos de autoritarismo – também conhecido por ditadura e 

que reafirmam o clientelismo e a centralização do poder, os de governos desenvolvimentistas 

– que são ao mesmo tempo industrializadores e modernizadores, promovendo políticas setores 

e com ações pautadas na cultura do favor, e os de descentralização política que se apoiam 

numa retórica liberal e democrática, referente a uma abertura política, e ainda assim revelam a 

tradição oligárquica. Sendo que toda essa organização da política brasileira está fundamentada 

tanto em uma aliança do capital e da propriedade privada da terra quanto na inter-relação 

entre sociedade e Estado pelo viés do controle social, traduzindo-se numa hegemonia estatal. 

É esse quadro da conjuntura política brasileira que explica, por exemplo, a vitória de 

Fernando Collor de Melo, e revela que o atraso econômico está diretamente associado ao 

atraso político, como um reflexo de todos esses arranjos acima mencionados, porque o poder 

do atraso é o que alimenta e retroalimenta esses ciclos. 
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Figura 32 – Esquema dos Ciclos da política brasileira 

Fonte: MARTINS (1999). Adaptado pela autora.  

 

Entretanto, a terceira fase indica uma possibilidade de mudança dessa situação 

hegemônica a partir de 2003, restituindo-se a intervenção estatal e, dessa vez, com um 

diferencial consubstanciado na elaboração de políticas sociais. 

Em 2002, quando Luis Inácio Lula da Silva vence a eleição presidencial isso 

representou uma nova aliança de interesses e de agrupamentos políticos – com o apoio e a 

participação de vários partidos e movimentos sociais localizados mais à esquerda do espectro 

político – à medida que também não deixou de ser um governo de composição, articulando 

diferentes grupos representantes da burguesia bancária, industrial, e até mesmo agrícola, 

nacionais. (MIELITZ NETO, 2011).  

Assim, como bem descreve Steinberger (2013), desde 2003 o governo optou por 

um caminho dualista, pois está ao mesmo tempo na mão e na contramão do contexto mundial 

contemporâneo. De um lado, é favorável porque não se abandona o receituário neoliberal em 

sua totalidade, vide as privatizações. Por outro lado, as ações do governo estão na contramão 

porque o modelo que foi adotado – recebendo diferentes denominações, como 

‘desenvolvimento social’; ‘pós-neoliberal’; ‘liberal periférico’ – está pautado no mercado 

interno e orienta-se para saldar antigas dívidas sociais. “No bojo desse modelo híbrido, 
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privilegia-se a atuação do Estado Nacional voltada para dentro do país e do subcontinente sul-

americano, apesar de não se deixar de lado as relações internacionais de mais longa 

distância.”. (STEINBERGER, 2013, p.32).   

Nas fases anteriores predominou, em conformidade com Grisa; Schneider (2015, 

p.42), um “Estado regulador, pouco permeável às demandas da sociedade civil [...] um Estado 

autoritário em que apenas os grupos de interesse que ofereciam suporte ao grupo político no 

poder dialogavam com os burocratas responsáveis pela formulação das políticas públicas.”. 

Mas, a partir da terceira fase, os autores salientam que nos anos recentes da gestão pública a 

proximidade entre Estado e organizações da sociedade civil aparecem como um elemento 

importante na formulação e na cogestão das políticas públicas.  

Dessa feita, o Estado Nacional reconhecidamente reassume proeminência por 

meio de uma atuação caracterizada pelo aparelhamento de seus quadros consubstanciado na 

retomada da produção de políticas públicas nacionais. (STEINBERGER, 2013, p.62).  

Para exemplificar essas mudanças, basta retomar os programas aqui apresentados 

e analisados. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) são criados nesse contexto de reconstituição da atuação 

estatal, indicando pela primeira vez a inclusão comercial da agricultura camponesa, 

historicamente subjugada e preterida dos incentivos estatais. Mais do que isso, traduzindo-se 

na possibilidade de obtenção de condições reais para a reprodução social e econômica das 

famílias camponesas e, consequentemente, para a sua permanência no espaço rural.  

É sabido que a abrangência de tais programas tem limitações, mas, minimamente, 

tem representado avanços significativos, sobretudo por concretizar a instituição de políticas 

públicas para esse público. E no caso do PAA ainda cabe ressaltar a importância do desenho 

de uma política de segurança alimentar e nutricional. Nos dois exemplos, buscou-se atuar em 

uma dimensão que ainda não havia sido pautada: a comercialização da produção camponesa. 

Sendo assim,  

 

importantes alterações ocorreram nas relações e no papel do Estado e da 

sociedade civil, especialmente no que se refere ao direcionamento das 

políticas públicas, na relação com os movimentos sociais e com a sociedade 

civil [...] abriram oportunidades para a institucionalização de “novas” ideias 

e reivindicações de políticos, estudiosos, movimentos sociais e de 

organizações da sociedade civil, dentre estes principalmente daqueles 

atuantes no tema da segurança alimentar e nutricional (e também, em grande 

medida, vinculados ao campo agroecológico). (GRISA; SCHNEIDER, 2015, 

p.37).  
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Ao retomar os apontamentos de Souza (2006) que foram destacados no capítulo 1, 

observa-se que as políticas públicas repercutem tanto na economia como nas sociedades, ou 

seja, uma teoria da política pública deve explicar as inter-relações entre Estado, política, 

economia e sociedade. Adotando essas considerações como referência para pensar a situação 

da agricultura brasileira, pode-se afirmar a indissociabilidade entre o Estado, as políticas 

públicas, e as condições de reprodução social e econômica da agricultura camponesa. 

 Por meio dessa conjuntura nota-se que as políticas públicas de inserção social e 

econômica dessa agricultura são pontuais e recentes, haja vista que não houve um 

enfrentamento da questão agrária brasileira, tampouco o projeto da reforma agrária foi 

assumido pelo Estado. Pelo contrário, optou-se por ações paliativas e que não deixam indícios 

de uma possível mudança estrutural, evidenciando mais uma vez a intencionalidade inerente 

ao processo de elaboração de políticas públicas. Por conseguinte, cabe nesse momento 

analisar o viés territorial incorporado a essas políticas, avaliando a efetividade dos seus 

resultados para a agricultura camponesa e suas condições materiais de existência no espaço 

rural.  

5.2 O VIÉS TERRITORIAL DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

BRASILEIRO: AVALIAÇÃO, ENTRAVES E PERSPECTIVAS 

 

A princípio há que se destacar que a abordagem territorial é uma perspectiva ainda 

recente na formulação de políticas públicas no Brasil, consubstanciada na primeira década do 

século 21 a partir de programas governamentais, e que a presente proposta de avaliação desse 

viés terá essa limitação quanto ao tempo de implementação. Além disso, é importante frisar 

que assim como o histórico de políticas públicas engendradas para a agricultura camponesa é 

permeado por conflitos e intencionalidades, a operacionalização dessas políticas e seus efeitos 

territoriais também serão elucidativos desses dois aspectos basilares. 

O primeiro ponto a ser elencado para essa análise crítica é o fato de que se 

apresenta um novo cenário para as políticas públicas tendo como público alvo a agricultura 

camponesa sem, no entanto, repensar o modelo hegemônico do agronegócio. É evidente que a 

tentativa de suprir essa lacuna envolvendo a ação do Estado é extremamente válida, porém 

terá implicações pontuais, porque não houve espaço para avaliar os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais relacionados à prática de uma agricultura produtivista, e tampouco 

romper com essa lógica.  
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 Nesse sentido, Fernandes (2015) estabelece como ponto de partida o 

pressuposto de que os territórios camponeses e capitalistas necessitam de políticas 

diferenciadas para o seu desenvolvimento, devendo ser orientadas pelas lógicas das relações 

sociais. Portanto, o autor ressalta que de um lado os territórios do agronegócio se apoiam em 

políticas públicas e privadas sustentando a lógica do trabalho assalariado e da produção de 

commodities para o mercado externo. Por outro lado, os territórios camponeses demandam 

políticas de desenvolvimento ancoradas na lógica do trabalho familiar, seja cooperativo ou 

associado, visando a produção de diversas culturas para os mercados locais, regionais e 

nacional, e ainda exportação.  

Tendo em vista essa lógica camponesa, é possível inferir que o PAA tem 

permitido colocar esses aspectos em prática – mesmo que ainda seja em poucos espaços – a 

partir do momento em que se tem como premissa a organização familiar em cooperativas e a 

produção de alimentos para atender aos mercados institucionais locais. Entretanto, até o 

momento não foi possível atingir o mercado regional, sequer o nacional, como também a 

exportação ainda não é um aspecto palpável, mas existe o exemplo da ASCRAF em Ipameri 

no qual se conseguiu alcançar outros municípios, ampliando a entrega dos produtos do PAA 

para uma escala regional. A partir desse resultado, cabe reiterar que  

 

cada território precisa produzir políticas de acordo com sua lógica, seu modo 

de produção. A ação do agronegócio em territórios camponeses rompe a 

territorialidade camponesa e cria a subordinação, expressa pela 

territorialidade do agronegócio. As políticas dos territórios camponeses não 

podem, portanto ser elaboradas a partir da lógica do agronegócio. As 

políticas públicas com esses princípios devem ser elaboradas 

preferencialmente pelos movimentos camponeses, sindicatos e suas 

confederações. (FERNANDES, 2015, p.392). 

 

É justamente esse aspecto que descaracteriza o PNPB como um programa que 

busca o fortalecimento da agricultura camponesa, porque na verdade ele se configura como 

uma política que foi criada tendo como referência a lógica do agronegócio, já que ao avaliar 

os resultados da sua implementação predomina, por exemplo, o cultivo de monocultura para o 

biodiesel, principalmente a soja.  

Mediante a isso, como aponta Fernandes (2015, p.392), “a experiência brasileira 

de políticas de desenvolvimento do campo ainda é muito primária, baseada principalmente 

nos princípios de produção de commodities. Superar esta visão e construir um plano baseado 

na biodiversidade é um salto de qualidade importante”. No entanto, para ocorrer essa 

mudança, o autor apresenta que será necessário criar políticas públicas emancipatórias. Nessa 
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perspectiva, avalia-se que até o momento os programas analisados ainda não são políticas que 

atuam no campo da emancipação, tanto em função das suas características quanto das famílias 

camponesas envolvidas.  

Esses são elementos basilares para essa discussão, haja vista que o grande 

paradoxo que perpassa a adoção de um novo modelo de desenvolvimento rural no Brasil por 

meio dessa abordagem territorial consiste em ter como parâmetro a experiência europeia sem 

pautar as singularidades locais, conforme foi explicitado no capítulo 1. Logo, “pensar 

políticas públicas sem considerar as especificidades das relações sociais na produção de seus 

territórios condena o campesinato à subordinação ao modelo de desenvolvimento 

hegemônico: o agronegócio.”. (FERNANDES, 2015, p.398).   

O grande diferencial das políticas públicas de desenvolvimento rural seria avançar 

no âmbito da conquista de uma consciência social para a valorização da produção camponesa, 

para além dos mercados institucionais. Essa é uma demanda urgente a ser priorizada no país, 

pois atribuir a devida importância à agricultura camponesa e tudo que a envolve representa 

um dos pilares de sustentação de uma proposta de desenvolvimento rural que seja 

verdadeiramente efetiva.  

Nessa perspectiva, um dos caminhos apresentados por Cazella; Bonnal; Maluf 

(2009, p.300) diz respeito à necessidade de se discutir a profissão de agricultor, visto que no 

Brasil é um tema que ainda “demanda avanços nas normas que a regulamentem no tratamento 

dos ‘fora da norma’ e da questão particular dos jovens agricultores e da juventude rural, em 

especial dos processos sucessórios e do apoio às novas instalações de jovens agricultores”. 

Seria essa a alternativa que viabilizaria a valorização do camponês? Recorrer à 

profissionalização, como aconteceu com a criação do termo agricultor familiar, significa 

incorrer no risco de reforçar a desvalorização dos camponeses e do seu modo de vida, 

utilizando incoerentemente a via da homogeneização desses sujeitos singulares, por meio da 

priorização da função produtiva e integrada ao capital comercial e financeiro, atropelando os 

seus próprios hábitos, sua cultura, os seus saberes-fazeres.  

Para comprovar esse apontamento, basta retomar o exemplo europeu, tendo em 

vista que naquele contexto de reformulação da PAC houve uma mudança de pensamento 

acerca do espaço rural, dos seus sujeitos e do papel da agricultura. Sendo assim, buscou-se 

consolidar uma concepção de que esse espaço é multifuncional, englobando a produção de 

alimentos, a preservação do meio ambiente e a realização de atividades de lazer. E, 

consequentemente, os camponeses também passaram por um processo de reconhecimento da 

sua importância nesse espaço rural que agora é caracterizado pela sua pluriatividade.    
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No que concerne a essa questão tão cara ao presente debate, Cazella; Bonnal; 

Maluf (2009b) enfatizam a relevância da introdução do caráter multifuncional da agricultura 

nas políticas de desenvolvimento territorial porque “abordá-lo com o ‘olhar’ da 

multifuncionalidade da agricultura ajuda a perceber outros papéis da agricultura nas ações de 

políticas territoriais” (CAZELLA, BONNAL, MALUF, 2009a, p.63), e também permitirá 

inserir as famílias camponesas que ficaram à margem da dinâmica de modernização da 

agricultura. Dessa forma, salientam que a agricultura camponesa tem como papel a oferta de 

atividades fundamentais para a sociedade. Portanto, 

    

as operações implementadas no meio rural, que ainda carregam a marca do 

assistencialismo, podem passar a vincular seus subsídios em troca de 

benefícios para a sociedade em geral, como a preservação do meio ambiente, 

da biodiversidade e das paisagens, o alívio da pressão antrópica nos centros 

urbanos ou a produção de alimentos de qualidade. (CAZELLA; BONNAL; 

MALUF, 2009b, p.300). 

 

Porém, discorda-se dos autores quando propõem estabelecer um debate societário 

para discutir as vantagens e desvantagens de transferir recursos públicos para a melhoria das 

condições de vida no meio rural, pautando-se a definição de responsabilidades das instâncias 

locais e dos agricultores contemplados. Ora, a recente mudança das políticas de 

desenvolvimento rural busca, minimamente, atingir esse segmento que, conforme os próprios 

autores apontaram, foi excluído das ações do Estado ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento da agricultura brasileira, e nem ao menos vislumbrou promover a equidade 

social.  

Na trajetória das políticas públicas para esse segmento, a agricultura camponesa 

sempre esteve na condição de um apêndice, isto é, como algo acessório, embora sempre 

tivessem figurado com relevante centralidade no mercado interno da produção de alimentos, 

inclusive assegurando a execução de políticas para o desenvolvimento de outros setores da 

economia. Dessa forma, o debate societário deve sim existir, mas com o objetivo de se 

orientar uma discussão acerca da concentrada estrutura fundiária brasileira.  

Do ponto de vista prático, um exemplo que elucida essa realidade veio à tona 

durante os trabalhos de campo, porque muitas vezes – para não generalizar como um fato 

predominante – esses sujeitos são invisibilizados pela sociedade. Mesmo corroborando os 

apontamentos de Delgado; Bonnal; Leite (2007, p.61), de que a abordagem territorial tem sido 

eficaz para dar visibilidade a alguns sujeitos sociais que possuíam condições positivas de 

reivindicação e participação, como também de que é preciso “avançar mais em direção a um 
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processo de empoderamento dos invisíveis”, envolvendo os sujeitos sociais que ainda não têm 

acesso e nem participam das políticas territoriais, ainda assim não se tornou público que os 

camponeses são os verdadeiros protagonistas no que tange à produção de alimentos nesse 

país.  

Até foi possível identificar uma tentativa de divulgação dos alimentos que são 

produzidos pela agricultura camponesa no município de Mineiros-GO, como mostra a figura 

33, porém é explícita a defesa do discurso institucional, a partir da utilização da noção de 

agricultura familiar. Além disso, não se sabe se esse tipo de informação verbal e não verbal 

em formato de banner consegue atingir a sociedade de forma satisfatória a ponto de mudar a 

consciência da sociedade sobre o assunto e alcançando o objetivo de valorização desses 

produtos.   

 

 

Figura 33 – Banner de divulgação da Agricultura Familiar 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto.  

 

Mais do que isso, em situações nas quais esses alimentos de origem camponesa 

conseguem atingir o mercado, como é o caso do PAA, observou-se que os estudantes que os 

consomem não têm o conhecimento de que a merenda escolar cotidiana é produzida pelos 

camponeses. Talvez até devam pensar que venha de alguma padaria, mas nunca de uma 

panificadora rural, porque essa informação não é divulgada.  

Pelo contrário, em um município como Ipameri-GO que possui duas panificadoras 

rurais no assentamento Olga Benário, além da predominância de pequenas propriedades 

rurais, o agronegócio é o grande destaque no slogan de apresentação da cidade, como se 

observa na figura 34. Outro elemento que chama a atenção são as imagens que ilustram a 
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“cidade do agronegócio”
23

, pois em meio à soja, ao milho, ao algodão e aos tomates, se 

destaca a imagem de uma horta, sendo que as hortaliças são produtos da agricultura 

camponesa e são fornecidos nos mercados institucionais.  

Nessas condições, durante a pesquisa de campo no referido assentamento chamou 

a atenção a receptividade para com os pesquisadores e ainda a esperança de que ao contribuir 

com a pesquisa por meio dos seus depoimentos seria uma forma de tornar público o que têm 

feito, numa tentativa de combater o discurso do senso comum – e muitas vezes pejorativo – de 

que não existem pessoas que trabalham e lutam para sobreviver naquele espaço. 

 

 

Figura 34 – Placa de identificação do município de Ipameri 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto.   

 

Portanto, a partir das políticas públicas recentes os sujeitos passam a existir 

economicamente, mas ainda é necessário esclarecer e reiterar que os alimentos não vêm do 

supermercado nem tampouco do grande produtor, mas é produto da agricultura camponesa, 

porque o campo pode ser sim uma alternativa viável para a reprodução socioeconômica, 

evitando-se a migração rural-urbana. “Há, dessa forma, um esforço a ser realizado – seja pela 

                                                 
23

 A reestruturação produtiva da agropecuária no Brasil e a sua inserção primário-exportadora tem como 

consequência um processo acelerado de urbanização e crescimento urbano, sendo promovido pelas novas 

relações entre o campo e a cidade. Nesse contexto, desde que haja uma hegemonia das novas funções de 

atendimento do agronegócio sobre as funções urbanas teremos, segundo Denise Elias, a formação de cidades do 

agronegócio. Para mais detalhes, ver: ELIAS, Denise. Agricultura e produção de espaços urbanos não 

metropolitanos: notas teórico-metodológicas. In: SPOSITO, Maria Encarnação B. (Org.) Cidades médias: 

espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007; e ELIAS, D. S., PEQUENO, L. R. B. Desigualdades 

socioespaciais nas cidades do agronegócio. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Rio de Janeiro, v. 

9, n. 1, p. 25-39, mai. 2007.  
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sociedade civil, seja pelas políticas de Estado – no sentido de empoderar, reconhecer e dar 

visibilidade a alguns atores sociais.”. (DELGADO; BONNAL; LEITE, 2007, p.61).  

Essas variáveis ajudam a compor uma análise acerca do desenvolvimento rural 

que tem sido arquitetado no país, pois de acordo com Kageyama (2004) é constituído a partir 

da combinação do aspecto econômico e do aspecto social, sendo o primeiro referente ao 

aumento do nível e estabilidade da renda familiar, e o segundo concernente a obtenção de um 

nível de vida socialmente aceitável. Para isso, sua trajetória deverá ter como base a 

diversificação das atividades que geram renda, isto é, a pluriatividade.  

Adotando esses elementos como referência para se avaliar as políticas públicas de 

desenvolvimento rural que foram implementadas cabe admitir que para o público-alvo que 

teve acesso a tais programas obteve-se um complemento da renda familiar, possibilitando 

algumas melhorias para a qualidade de vida no campo, que reverberam diretamente em sua 

estabilidade no espaço rural.  

Porém, Kageyama (2004) ainda ressalta que o desenvolvimento rural tem uma 

especificidade, pois se refere a uma base territorial, local ou regional, e com a interação de 

diversos setores produtivos, traduzindo-se em um desenvolvimento multissetorial. 

Acrescenta-se a essa compreensão o fato de que as áreas rurais desempenham diferentes 

funções no processo geral de desenvolvimento, seja produtiva, populacional ou ambiental e 

que são detalhadas pela autora:  

 

A função produtiva, antes restrita à agricultura, passa a abranger diversas 

atividades, o artesanato e o processamento de produtos naturais e aquelas 

ligadas ao turismo rural e à conservação ambiental; a função populacional, 

que nos períodos de industrialização acelerada consistia em fornecer mão de 

obra para as cidades, agora inverteu-se, requerendo-se o desenvolvimento de 

infraestrutura, serviços e oferta de empregos que assegurem a retenção de 

população na área rural; a função ambiental passa a receber mais atenção 

após as fases iniciais da industrialização (inclusive do campo) e demanda do 

meio rural a criação e proteção de bens públicos e quase públicos, como 

paisagem, florestas e meio ambiente em geral. Assim, o desenvolvimento 

rural, além de multissetorial, deve ser também multifuncional. 

(KAGEYAMA, 2004, p.388-389).  

 

Considerando essas funções e a referida multifuncionalidade do desenvolvimento 

rural, a avaliação do quadro brasileiro revela algumas ausências que comprometem o pleno 

funcionamento do modelo de desenvolvimento rural que foi proposto. Nos documentos 

institucionais e nas pesquisas de campo não há nenhum indício de uma função produtiva que 

extrapole a agricultura, sequer que faça menção a atividades de conservação ambiental. Sendo 
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assim, nota-se que o foco continua sendo a produção e com isso sobressai a fragilidade do 

ideário de superação do viés setorial/produtivista.  

Quanto à oferta de condições para conter o êxodo da população rural apresenta-se 

uma situação favorável a essa perspectiva, porque a base é o trabalho familiar tendo como 

pressuposto a organização das famílias em associações e cooperativas, além de ter como 

garantia a comercialização da produção camponesa.  

Entretanto, a função ambiental também não foi priorizada, pois apesar de o PNPB 

ter sido criado visando a diversificação da matriz energética brasileira com a redução da 

utilização de fontes de energia não renováveis, esse discurso de preservação ambiental é 

capturado por interesses claramente econômicos, atuando-se de fato nas importações de diesel 

e petróleo. A preocupação com a proteção do meio ambiente aparece de forma pontual, e por 

iniciativas individuais como a não utilização de agrotóxicos que permitirá a conservação do 

solo e da água, já que o incentivo dado pelo PAA para produtos orgânicos e agroecológicos 

ainda não é significativo no âmbito dessas políticas públicas, correspondendo a somente 

1,18% (MDS, 2010), mesmo proporcionando o pagamento de 30% a mais do valor do 

produto convencional.  

Mediante a isso, é insustentável utilizar estatísticas para mensurar e classificar o 

desenvolvimento rural para o caso brasileiro, tal como é sugerido por Kageyama (S/D). A 

autora propõe uma medida-síntese denominada Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) na 

qual reúne aspectos econômicos, populacionais, sociais e ambientais, que são detalhados no 

quadro 10. Cada um desses indicadores compõe um índice parcial e a partir da média 

aritmética desses quatro índices será calculado o IDR. 

 

Quadro 10 – Indicadores utilizados no IDR – proposta de Kageyama 

 

População e migração (IPOP) 

 

Densidade demográfica 

Variação da população rural entre 1991 e 2000 

% de população rural em 2000 

% de população que não morou sempre no município 

(migrantes) 

 

Bem-estar social (IBES) 

 

Domicílios com instalação sanitária 

Domicílios com telefone 

Anos de estudo das pessoas de 7 anos e mais 

Proporção da população de 7 a 14 anos que frequenta 

escola 

 

Economia (IECO) 

 

Renda domiciliar per capita 

Pluriatividade 

Produtividade do trabalho na agricultura 

 

Meio ambiente (IMA) 

 

Ausência de monoculturas 

Conservação do solo 

 

 

Fonte: Kageyama (2004). Adaptado pela autora.  
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Ao averiguar em detalhe o que constitui cada um desses indicadores nota-se uma 

generalização que não condiz com a heterogeneidade do espaço rural brasileiro e da variedade 

de elementos que estão envolvidos ao se pensar o desenvolvimento rural. No caso do IPOP 

busca-se medir as dinâmicas populacionais envolvendo a densidade demográfica, os índices 

da população rural e também de migração para o município. Por outro lado, verifica-se um 

IBES que apresenta como variáveis a presença de sanitário e telefone – fixo ou celular – que 

embora sejam aspectos importantes, não são capazes de retratar em sua totalidade as 

condições de bem estar social mesmo sendo somado com os dados sobre educação. Cabe 

pontuar que o bem estar social pressupõe qualidade de vida. Já o IECO apresenta dois 

aspectos centrais que são a renda e a produtividade. Porém, o IMA é composto por dois 

indicadores que Kageyama (2004) já apresenta como sendo insuficientes para tratar da 

dimensão ambiental. Essa é uma significativa limitação no que se refere a composição desse 

índice, pois não se pensa, por exemplo, na utilização de agrotóxicos, na mecanização agrícola, 

e nas práticas de cultivo do solo de modo geral que são decisivas para verificar as condições 

de preservação do meio ambiente.  

Todavia, a própria autora destaca que o maior problema é encontrar os dados 

disponíveis, desagregados e que contemplem todas as informações necessárias. Nessas 

condições, o IDR já se torna inviável pela própria dificuldade em calculá-lo. Mais do que isso, 

como se trata de uma média aritmética, desde os índices parciais até a formação do índice 

geral, é importante ter clareza de que o IDR irá expressar apenas uma tendência geral, sem 

revelar as especificidades, ou seja, ocultando os maiores e os menores valores dos índices 

parciais. Sendo assim, o índice é incoerente para o que se propõe porque 

 

poder-se-ia atribuir alto valor ao índice de desenvolvimento rural em 

determinada região em função de seu bom desempenho econômico, mas 

poderia tratar-se de área com péssima qualidade do solo, da água e do ar, 

tanto para a produção agrícola a longo prazo, como para os moradores da 

área rural e do município como um todo. (KAGEYAMA, 2004, p.396). 

 

Portanto, defende-se que a incapacidade de sintetizar em um índice a 

complexidade de elementos que são inerentes ao rural, que não se traduz apenas como um 

setor produtivo, porque é antes uma combinação de aspectos do modo de vida camponês do 

que somente um setor agrícola. O desenvolvimento rural também está vinculado às dimensões 

social, ambiental, cultural e política, sendo que as duas últimas nem ao menos são 

mencionadas no IDR.  
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Nesse sentido, discutir e avaliar o desenvolvimento rural requer o 

encaminhamento de uma análise pautada em um modo de vida que apresenta uma lógica 

diferenciada e que vai além da mensuração de uma média aritmética.  E um exemplo disso é a 

existência de uma associação de outras formas de renda que não são contabilizadas no espaço 

rural, mas que são extremamente importantes para a composição da renda familiar. Elas são 

obtidas seja a partir das diferentes frutas que o quintal produz, das verduras e legumes da 

horta, dos ovos que são colhidos todos os dias, das galinhas no quintal, dos suínos que 

fornecem a carne e a banha de porco, e do leite, que também se transforma em queijo e 

requeijão. Sendo tudo isso passível de ser comercializado, após suprir as despesas de 

consumo diário da família.  

São condições que retratam o funcionamento da produção camponesa e 

apareceram durante a realização das entrevistas, predominando o relato de que as despesas 

com produtos de supermercado são mínimas, em função da grande variedade de alimentos 

que têm na sua própria casa. Como bem descreve a assentada Ana,  

  

a gente compra mais é o básico mesmo, porque de verdura, de mistura nós 

tem tudo aqui, tem a carne, tem as verdura né, as frutas [...] é muito difícil a 

gente comprar fruta, a gente prefere as frutas da época quando a gente colhe 

aqui mesmo, mais saudável né [...] Hoje você tem fruta todo dia toda hora 

mas cheia de veneno demais [...]. (ANA, Informação verbal, Assentamento 

Olga Benário, Ipameri/GO, jan., 2016).   

 

Com efeito, depreende-se dessas evidências o grande trunfo da agricultura 

camponesa: a diversificação da produção. Essa caracterização da forma de organização 

familiar permite resgatar o debate da soberania alimentar, explorado no capítulo 2, e de 

fatores que são estruturais. Considerando que tais práticas sustentam o autoconsumo dessas 

famílias e isso significa atuar diretamente na promoção da segurança alimentar, torna-se 

salutar uma reflexão que extrapole esse direito à alimentação, porque é necessário certificar o 

direito de produzir alimentos conforme os seus princípios, assegurando-se assim a autonomia 

camponesa, o que, por sua vez, representa uma contra-hegemonia aos modelos de produção 

dominantes. Nesse sentido, urge transformar a diversidade na lógica da produção, pois como 

bem alerta Shiva (2003, p.175), “Se a produção continuar se baseando na lógica da 

uniformidade e da homogeneização, a uniformidade vai continuar tomando o lugar da 

diversidade.”.   

Tais particularidades se expressam no território camponês e que, portanto, deve 

ser considerado em sua totalidade. Nesse sentido, Brandão (2007, p.54) insiste em reafirmar 
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que o “território não é uma variável da análise, um dado da realidade ou um sítio fixado. É 

uma construção social, por natureza conflituosa. Uma produção coletiva, dinâmica, 

multidimensional, com trajetória histórica em aberto [...]”. Consequentemente, ao se pautar o 

desenvolvimento rural, dever-se-á partir desse pressuposto, pois segundo o autor o território é 

uma unidade privilegiada de reprodução social, no qual se manifestam processos diversos e 

conflitualidades.  

A preocupação com esse entendimento acerca do conceito de território é 

decorrente do seu uso indiscriminado, tendo em vista que é recorrente a sua utilização como 

“sinônimo de micro ou meso-região, sem atentar para o fato de que envolve um conjunto de 

relações, disputas e interesses e de que não há um único território, mas territórios sobrepostos 

conforme os objetivos para os quais os mesmos são definidos.”. (DELGADO; BONNAL; 

LEITE, 2007, p.59).  

Dada essa instrumentalização do conceito, discutida anteriormente no capítulo 1, 

cabe realçar que a referida abordagem territorial aparece antes como retórica governamental 

das políticas públicas de desenvolvimento rural do que efetivamente buscando atingir efeitos 

territoriais. Ademais, essa constatação é decorrente de uma prática governamental que foi 

intencionalmente arquitetada para esse contexto, buscando-se ignorar as conflitualidades que 

permeiam a construção social dos territórios. Assim,  

 

diferentemente da abordagem do conceito de território adotada nos meios 

acadêmicos e, sobretudo na Geografia, em que este é apreendido e 

delimitado por e a partir de relações de poder engendradas por um grupo 

social num determinado espaço-tempo, sendo os conflitos considerados um 

componente fundamental da sua constituição e lógica, na perspectiva 

normativa e operacional adotada pelo Estado brasileiro, o enfoque territorial 

é considerado apenas como uma ferramenta para se pensar o planejamento e 

a intervenção estatal na sociedade a partir de diferentes escalas de atuação. 

(HESPANHOL, 2010, p.124). 

 

Para isso, basta analisar os documentos institucionais e as leis dos referidos 

programas para verificar a superficialidade com que o território é explicitamente utilizado nas 

políticas públicas. No que se refere ao PAA e ao PNPB não há nenhuma referência a uma 

proposta territorial, ou ainda alguma menção ao território, nos objetivos dos programas, 

tampouco nas suas diretrizes.  

Quanto ao PNPB, muito embora o seu subtítulo “inclusão social e 

desenvolvimento territorial” já o apresente como uma premissa do programa, nas leis só 

aparece o território nacional como lócus de sua implementação, e nas cartilhas que detalham 
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as suas informações a única citação é em relação às compras de mamona que proporcionam 

renda adicional para as famílias envolvidas e impulsiona economicamente os seus territórios. 

Na verdade, esse deveria ser o efeito obtido com todas as matérias-primas utilizadas no 

programa e, mais do que isso, não deveria referir-se somente ao aspecto econômico.  

Assim como no PNPB, no PAA o território também é elucidado como sinônimo 

de localização, isto é, onde a política será executada. A outra alusão é bastante precisa e 

aparece no Art. 37 do Decreto Nº 7.775, de 4 de julho de 2012, referindo-se ao apoio 

financeiro às unidades executoras
24

 que será calculado segundo: I) o número de beneficiários 

fornecedores, seu perfil socioeconômico e sua dispersão no território; e II) diferenças 

regionais e características do território. Mas, novamente, sem nenhuma intenção de tratar dos 

diferentes atributos que qualificam o território camponês.  

Ademais, tudo isso se reafirma do ponto de vista prático, considerando que há um 

desconhecimento quanto à proposta de desenvolvimento territorial no século 21 por parte dos 

órgãos da administração pública municipal, como as secretarias de agricultura, dos 

representantes de associações e cooperativas, e dos próprios camponeses. Não foi possível 

notar nenhuma referência explícita às distintas dimensões que estão imbricadas ao se pensar o 

espaço rural e os programas voltados para a agricultura camponesa, ficando circunscrita 

apenas à dimensão produtiva.  

Nesse contexto, são válidos os apontamentos de Rambo; Costa (2011, p.271) ao 

apresentarem a participação da sociedade civil e dos atores locais como uma variável 

importante para que o processo de desenvolvimento rural atenda as especificidades, as 

demandas e as necessidades territoriais. Além disso, também ponderam que a participação 

local se territorializa por meio da governança, que é entendida como a “prática pela qual se dá 

a gestão territorial do desenvolvimento”, perpassando processos de concertação entre atores, o 

estabelecimento de conflitos e assimetrias e uma mínima formação de consensos. Todavia, 

afirmam que só haverá uma governança efetiva que atue na consolidação do processo de 

desenvolvimento territorial caso ela seja sustentada pelo empoderamento dos atores 

locais/regionais.  

Destaca-se dessa amarração que as políticas públicas de desenvolvimento rural 

devem ser indiscutivelmente engendradas a partir de iniciativas de baixo para cima (bottom 

                                                 
24

 Art. 28. São Unidades Executoras do PAA: I) os órgãos ou entidades da administração pública estadual, do 

Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, e consórcios públicos, que celebrarem Termo de Adesão ou 

convênios com as Unidades Gestoras; e II) a CONAB e outros órgãos ou entidades da administração pública 

federal que celebrarem termo de cooperação com as Unidades Gestoras. (Fonte: Decreto nº 7775. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/Decreto/D7775.htm 10/15>). 



187 
 

up), adotando como pressuposto o envolvimento dos sujeitos sociais. Além das relações de 

poder, dos conflitos e das intencionalidades inerentes ao desenvolvimento territorial, 

corrobora-se a centralidade do empoderamento de quem necessita de políticas públicas 

visando a resolução de algum problema. E ainda vale reiterar a defesa de que o 

empoderamento dos sujeitos sociais deve perpassar todas as fases de constituição das políticas 

públicas. 

Sobre esse aspecto da participação social nos processos de desenvolvimento é 

válido acrescentar nessa análise outra importante prerrogativa destacada por Schneider; 

Tartaruga (2005, p. 19) quanto à concepção de desenvolvimento, defendendo que “não bastam 

melhorias produtivas, econômicas e sociais se estas não forem acompanhadas de uma 

aprendizagem que permita que as pessoas sejam capacitadas para, ao final, ser incumbidas de 

assumir a responsabilidade pela sua continuidade.”.  

Com efeito, no âmbito de uma leitura geográfica das políticas públicas a partir de 

uma investigação empírica e sua interlocução com elementos institucionais a utilização do 

território de forma despretensiosa consiste na crítica mais contundente no que tange a essa 

temática, considerando que a categoria território é bastante complexa e permite olhar para 

uma multiplicidade de questões sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais.  

Nessa lógica, para Hespanhol (2010, p.125) é imprescindível enfatizar que “uma 

categoria essencial para a compreensão do território, que é o poder e as relações de conflito 

daí derivadas entre os diferentes atores, agentes e instituições não é considerada no âmbito das 

políticas públicas que procuram incorporar essa perspectiva.”. 

Essa é uma das evidências da limitação do uso dessa abordagem, sendo o 

território utilizado pelo Estado brasileiro numa perspectiva normativo-operacional, conforme 

ratifica Hespanhol (2010). Por conseguinte, o maior desafio consiste em superar a referida 

instrumentalização do território e buscar uma apropriação de todos os sentidos que ele 

carrega, porque a ausência dessa compreensão tem apresentado implicações do ponto de vista 

dos resultados da implementação de políticas públicas, sendo então comprometidas em razão 

da superficialidade do enfoque territorial. Outrossim, Saquet (2015) defende a realização de 

uma abordagem territorial, desde que o território seja apreendido de forma relacional e 

multidimensional, uma vez que  

 

o território significa articulações sociais, conflitos, cooperações, 

concorrências e coesões; é produto de tramas que envolvem as construções 

(formas espaciais), as instituições, as redes multiescalares, as relações 
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sociais e a natureza exterior ao homem; é objetivo-material e subjetivo-

imaterial ao mesmo tempo. (SAQUET, 2015, p.84).  

 

Por fim, nessas condições surge como uma inquietação a necessidade de se 

construir um modelo específico de desenvolvimento rural para os camponeses, ainda mais 

sendo ancorado em um padrão externo e que foi pensado para contextos totalmente diferentes, 

o que significa que a proposta da abordagem territorial apresenta fragilidades significativas 

para a realidade brasileira. Em essência, a sua forma de desenvolvimento já está posta. 

Consiste em ter como prioridade a manutenção do seu modo de vida, o que permeia a 

produção de alimentos. Nesse sentido, seria mais coerente o provimento de subsídios que 

possam aperfeiçoar, potencializar e, acima de tudo, incentivar e valorizar a agricultura 

camponesa, o que, por sua vez, terá efeitos territoriais no âmbito do emprego de mão de obra, 

na produção de alimentos com vistas a priorizar alimentos sem o uso de agrotóxicos e na sua 

eficiência produtiva em abastecer o mercado interno.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O espaço rural brasileiro é marcado por uma significativa heterogeneidade que se 

expressa, e se reafirma, ao longo do seu processo histórico de constituição, a partir da 

presença de diferentes sujeitos, atividades produtivas, tipos de propriedades rurais e formas de 

organização. 

Essa dinâmica foi consolidada por meio da intervenção do Estado que ainda na 

atualidade subsidia financeiramente a produção agrícola no país. Sabendo dessa centralidade 

da ação estatal, buscou-se nessa pesquisa tecer uma análise referente às políticas públicas de 

desenvolvimento rural que passaram a ser direcionadas para a agricultura camponesa e a 

recente incorporação de uma abordagem territorial, adotando como pressuposto a correlação 

entre os conceitos de território – política pública – desenvolvimento rural, para orientar uma 

compreensão mais abrangente dos efeitos dessas políticas públicas, nesse caso o Programa de 

Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.  

O caráter controverso das intencionalidades inerentes ao discurso institucional 

pode ser elucidado na contraposição entre a visão institucional e o viés da implementação, 

revelando uma incoerência quanto aos resultados alcançados na operacionalização dessas 

políticas públicas de caráter territorial. 

No que se refere ao PAA é possível admitir que o programa ainda é insuficiente 

em relação à sua abrangência e o efetivo de famílias camponesas que poderiam participar do 

programa. Porém, tem avançado na promoção da segurança alimentar e nutricional e na 

inclusão socioeconômica dos camponeses, porque a produção de alimentos é a sua grande 

prioridade. Portanto, é um avanço pautar a produção de alimentos, e também a sua 

distribuição para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que configura o 

programa como uma política econômica e social. Mais do que isso, promover a inserção 

econômica e consequentemente social a partir da diminuição da figura do atravessador, uma 

vez que a comercialização da produção sempre foi um dos grandes gargalos para a agricultura 

camponesa.  

Além disso, cabe destacar o incentivo à organização social coletiva, por meio da 

criação de associações e cooperativas, em prol da participação nos mercados institucionais, 

como também a autonomia produtiva, tendo em vista que no PAA os camponeses conseguem 

ter o controle do acesso a essa política, e o caráter de participação não é plenamente induzido, 

pois conforme constatado na pesquisa de campo, a partir da informação de que existia esse 
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tipo de política pública, algumas lideranças, principalmente as mulheres, buscaram se 

organizar para se integrar ao mercado. 

Por outro lado, também é necessário pautar algumas limitações que aparecem na 

prática, pois apesar da inquestionável importância do PAA para complementar a renda das 

famílias camponesas entrevistadas, determinados aspectos como o preço desatualizado dos 

produtos que não acompanham o aumento da inflação e tampouco são equiparados aos do 

comércio local; a morosidade no recebimento dos recursos; o limite anual dos recursos por 

DAP e bem como a burocracia para a sua liberação, impossibilitando o acesso ao programa. 

Entretanto, se a fase de avaliação das políticas públicas envolvesse o seu público beneficiário 

considerando as suas reivindicações, esses entraves poderiam ser pensados na perspectiva do 

aperfeiçoamento do programa.   

Mas, embora existam fragilidades, a autonomia e a independência financeira com 

a execução do PAA são conquistas reais para os camponeses. Ele se constitui como um 

complemento de renda para as famílias que estão inseridas nesses projetos, possibilitando 

formas de reinvestir os ganhos obtidos na própria propriedade, melhorando a sua qualidade de 

vida no campo por meio do acesso a bens de consumo, o que reverbera em condições efetivas 

de permanência no espaço rural. 

No que tange ao PNPB a análise se revela um pouco mais delicada considerando 

todos os elementos que se apresentam nessa proposta e que aparecem imbricados. Sob a 

retórica ambiental de utilização de energias renováveis em substituição aos combustíveis 

fósseis, o biodiesel passa a compor a matriz energética brasileira em 2004, e ancorado em um 

discurso de inclusão social busca promover a inserção produtiva da agricultura camponesa 

como produtora de matérias-primas dos agrocombustíveis. Na verdade, as intencionalidades 

inerentes a essa forma de funcionamento do programa revelam uma articulação que é, antes 

de tudo, política e econômica.  

A adição de biodiesel ao óleo diesel está a serviço dos interesses econômicos do 

Estado assim como o Selo Combustível Social está a favor do grande capital agroindustrial. 

Em essência, a forma de funcionamento do PNPB não permite em nenhum momento a 

possibilidade de que as famílias camponesas possam gerenciar tanto a produção de matérias-

primas para o biodiesel quanto o seu beneficiamento e posteriormente a sua comercialização. 

Ou seja, nesse processo não há espaço para se pensar em autonomia camponesa porque de 

fato o papel atribuído à agricultura é totalmente secundário, cumprindo tão somente a função 

de ser uma quota necessária para a promoção da imagem das indústrias de agrocombustíveis 

como promotoras de inclusão social. 
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Porém, em uma condição perversa de subordinação e cooptação dos camponeses 

porque o controle da produção e da comercialização tanto da matéria-prima quanto do 

biodiesel é gerenciado pelas grandes indústrias de agrocombustíveis. E é nesse sentido que o 

programa se torna uma ameaça às famílias camponesas porque além de tudo isso tem se 

configurado como uma modificação das atividades que tradicionalmente caracterizam a sua 

produção, o que acaba afetando a produção de alimentos, uma vez que há o predomínio da 

utilização de óleo de soja no PNPB e essa conjuntura pode representar uma transformação 

estrutural. Isto é, marcar a transição da agricultura camponesa de produtora de alimentos em 

produtora de commodities e, portanto, de energia, como parte de um projeto do capital.  

Dessa forma, cabe reiterar que essas condições de operacionalização do PAA e do 

PNPB evidenciam o debate acerca da produção de alimentos, considerando uma política de 

segurança alimentar, e da produção de commodities, por meio de uma política de produção de 

energia.  

Por conseguinte, foi possível observar que potencialmente o PAA pode ter efeitos 

territoriais que contemplem as múltiplas dimensões do desenvolvimento rural, pois embora o 

destaque maior seja para o aspecto produtivo, a formação desses mercados institucionais tem 

permitido uma reprodução social e econômica e, por sua vez, observa-se implicitamente uma 

valorização da agricultura camponesa na sua histórica função de produtora de alimentos. 

Diferentemente da implementação do PNPB que proporcionou outros encaminhamentos e que 

se distanciam sobremaneira da abordagem territorial do desenvolvimento rural, sobretudo 

pelo seu caráter setorial e produtivista, beneficiando prioritariamente as indústrias de 

agrocombustíveis e por se configurar como um incentivo a produção do agronegócio a partir 

da monocultura da soja. Tudo isso, reafirma a instrumentalização do enfoque territorial 

somente como estratégia governamental. 

À luz dessas considerações é fundamental salientar algumas ausências que vão 

interferir na obtenção de resultados que sejam realmente efetivos no âmbito do 

desenvolvimento rural numa perspectiva territorial. A princípio, vale destacar que as 

dimensões culturais e ambientais correspondem a aspectos ainda latentes no que se refere a 

essas políticas, porque apesar da produção camponesa ter como base da sua organização os 

seus saberes-fazeres, nota-se que não existe nenhuma referência do ponto de vista 

institucional a esse aspecto.  

Além disso, um aspecto que se destaca nessas políticas públicas é a manutenção 

de uma estrutura fundiária concentrada e desigual, pois não é pautada a questão agrária 

brasileira, sendo importante insistir que essa ocorrência evidencia uma ação intencional do 
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Estado, e deve-se ter ainda a clareza de que há uma indissociabilidade entre políticas públicas, 

desenvolvimento rural e questão agrária, porque as políticas públicas de desenvolvimento 

rural não terão uma completa efetividade se não houver um enfrentamento da reforma agrária 

como um projeto de sociedade.  

Por conseguinte, outra ausência que se verifica na agenda política brasileira é o 

debate sobre a soberania alimentar, porque mais do que pautar o direito à alimentação, 

proporcionando o acesso aos alimentos em quantidades suficientes, é preciso assegurar o 

direito dos camponeses de produzir os seus próprios alimentos e que esteja de acordo com a 

sua forma particular de organização da produção, com base nos seus saberes-fazeres, ou seja, 

significa priorizar e promover a autonomia camponesa em todo o processo e, por 

consequência, atuar no âmbito da sua valorização social.  

E esse elemento também se constitui como um dos grandes desafios nesse 

contexto, porque é inegável que ainda há uma invisibilização desses sujeitos sociais e que, 

contraditoriamente, são os principais responsáveis pela produção de alimentos no país. 

Somente atuando nessa perspectiva será possível pensar em uma situação de empoderamento 

econômico e social das famílias camponesas, o que reverbera diretamente na sua permanência 

no espaço rural. 

Com efeito, em se tratando de políticas públicas de desenvolvimento rural, 

sabendo que na realidade brasileira houve a transposição de um modelo externo, é preciso 

pensar para além da dimensão produtiva, porque o desenvolvimento rural consiste na 

associação de múltiplas dimensões: política, econômica, cultural, ambiental, social. Sendo 

também fundamental superar a superficialidade do enfoque territorial apenas como uma 

ferramenta para a intervenção estatal. Deve-se buscar adotar o território como unidade de 

referência para as políticas públicas compreendendo a multiplicidade de fatores envolvidos na 

sua constituição, permeada por intenções, conflitos e relações de poder. 

Para complementar essa análise, apresenta-se aqui dois pressupostos que devem 

orientar a elaboração de políticas públicas de desenvolvimento rural: o primeiro é ter como 

base o modo de vida camponês e toda a sua lógica diferenciada, e o segundo é referente ao 

envolvimento desses sujeitos sociais, de forma que eles possam ser mobilizados durante todas 

as fases de constituição dessas políticas públicas.  

Nesse sentido, as reflexões tecidas na presente pesquisa estão longe de se esgotar 

porque as análises realizadas e as investigações por meio da pesquisa de campo suscitaram 

outras questões, delineando uma nova agenda de pesquisa, tanto no que se refere ao papel da 

mulher no espaço rural e a sua centralidade no acesso às políticas públicas, ou seja, a sua 
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liderança no processo de inserção social e econômica das famílias camponesas, como também 

em relação ao controle que é exercido pelo Estado por meio das políticas públicas e que de 

forma isso pode ser estruturado para viabilizar a soberania alimentar.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS CAMPONESES  

 

 

01. Como é o funcionamento da propriedade do(a) Sr.(a)?  

02. Quais os principais produtos agrícolas que são produzidos?  

03. Qual a capacidade de produção mensal/anual? 

04. Quais desses produtos são mais importantes para a renda familiar?  

05. Quais os produtos que são destinados para o consumo familiar?  

06. De que forma os produtos são vendidos? Participam de feiras?   

07. Existem incentivos recebidos do poder público para a produção agropecuária? 

08. Qual é o tipo de assistência técnica oferecida?  

09. Participa de algum programa do governo? Se sim, como conheceu essa política pública?  

10. O (A) Sr(a). considera que o programa promoveu melhorias na comercialização da 

produção?   

11. A produção passou a ser exclusiva para o programa?  

12. Como é feita a entrega dos produtos? Qual o destino da produção?   

13. O que era produzido antes de participar do programa? Houve alguma mudança em função 

disso? 

14. Além de participar do programa, existem outras formas de comercialização dos produtos? 

      (   ) Intermediários                            (   ) Feirantes                              (   ) Venda informal          

(   ) Associações                                (   ) Supermercados                    (   ) Outros 

 

15. A partir do valor recebido pela produção, essa política tem contribuído para a melhoria de 

renda e manutenção da família no campo? 

16. Nesse sentido, qual a sua avaliação sobre o programa? Pretende continuar participando do 

programa?  

17. Quais as suas perspectivas de continuar no campo e/ou na atividade agropecuária?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES DAS 

ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DOS CAMPONESES 

 

01. Quando foi criada a Associação? De quem foi a iniciativa? 

02. Qual o objetivo da Associação?  

03. Quantos camponeses participam ativamente da associação? 

04. Quais são os principais produtos produzidos pelos camponeses associados?  

05. Quais destes produtos são destinados ao consumo familiar? 

06. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela associação? 

07.  Existem problemas de acesso a crédito (financiamento)? 

08. Como é o acesso a assistência técnica?  

09. Como é feita a comercialização dos produtos? Existem dificuldades? 

10. Como é a relação da Associação com a Prefeitura e a Secretaria de Agropecuária? 

11. Qual o papel da associação para os camponeses e para a dinâmica produtiva do 

município?  

12. A associação tem acesso a alguma política pública? Como ocorre a participação dos 

associados nesses programas governamentais?  

13. Qual é a avaliação das políticas públicas que a associação participa? Tem colaborado 

para melhorar a renda das famílias?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A SECRETARIA DE 

AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA 

 

01.  Qual a importância da agropecuária para o município?  

02.  Qual é o perfil dos produtores rurais? Como é a estrutura fundiária do município? 

03.  Houve a expansão das áreas de cultivo de grãos (como soja, milho e sorgo) nos 

últimos anos? 

04.  Como é o mercado consumidor dos produtos agrícolas? Qual é o destino da 

produção?  

05.  Existem ações da secretaria no que se refere a programas de assistência técnica aos 

produtores rurais?  

06. Quais os cursos de capacitação que são oferecidos? 

07. Quantas associações e/ou cooperativas de produtores são atuantes no município? 

Como é a relação da secretaria com essas organizações?  

08.  Os produtores rurais tem acesso a políticas públicas de desenvolvimento rural? E 

dentre essas políticas, quais são as políticas mais expressivas para o município (PAA, PNAE, 

PRONAF, dentre outras)?  

09. Existem dificuldades burocráticas para adesão dos produtores rurais a esses 

programas? 

10. Qual a perspectiva de atuação da secretaria para ampliar o acesso aos programas 

governamentais?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AGROINDÚSTRIAS 

PROCESSADORAS DE BIODIESEL 

 

01. Como surgiu a empresa? Qual é a sua história? 

02. Quais os motivos para a instalação nesse município? 

03. Quanto a política institucional, como é o funcionamento dessa agroindústria? 

04. Como tem sido a relação com o poder público (Prefeitura, Governo do Estado, 

Governo Federal)?  

05. Existiram incentivos para implantação?  

06. No que se refere a produção, foram estabelecidos contratos de parcerias? (Produtores 

de soja, por exemplo). 

07. Existem dificuldades para a obtenção de matérias-primas para a produção de 

biodiesel?  

08. Qual é o mercado consumidor do biodiesel que é produzido? 

09. A atuação da agroindústria ocorre em quais níveis (local, regional e nacional)? 

10.  Quais são as perspectivas de crescimento na região Sudeste e Sudoeste do Estado de 

Goiás (no estado e país).  
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA: COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO – CONAB REGIONAL GOIÂNIA/GO  

 

01. Qual a atual situação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no estado de Goiás?  

02. Desde a criação do PAA em 2003, quais são as principais contribuições do programa para 

o público alvo, tanto os agricultores fornecedores quanto as entidades beneficiadas? 

03. Como tem sido o acesso ao PAA nos municípios do estado de Goiás? Qual é a avaliação 

da CONAB sobre o número de agricultores fornecedores e de entidades beneficiadas, a 

quantidade de produtos fornecidos, dentre outros aspectos do programa? 

04. Do ponto de vista econômico, qual foi a trajetória do montante de recursos destinados ao 

PAA a partir de 2003? 

05. Do ponto de vista social, como foi a evolução do número de agricultores fornecedores e 

de entidades beneficiadas que participam do PAA?  

06. Nos dados disponíveis no PAA Data Sagi verificamos uma diminuição dos índices nos 

municípios pesquisados, da Microrregião de Catalão e Sudoeste de Goiás, como também no 

estado de Goiás e no Brasil. O que pode explicar essa ocorrência entre 2011 e 2014?   

07. Os dados do PAA são expressivos no estado de Goiás e no Brasil?  

a. Quantos municípios participam hoje do programa em nível estadual e 

nacional?  

b. Qual a porcentagem dos agricultores que tem acesso ao PAA? 

08. Quais os entraves enfrentados na execução do PAA?  

09. Como tem sido o grau/nível de envolvimento entre os diferentes agentes do poder público, 

ou seja, a interação do governo federal com os governos municipal e estadual? 

10. Ainda existem dificuldades burocráticas para adesão dos produtores rurais a esse 

programa? 

11. Como o PAA tem impulsionado a criação de associações e/ou cooperativas de produtores 

rurais?  

12. Qual é a importância da participação e da organização coletiva dos produtores para 

acessar essa política pública? 

13. Existe alguma relação de mediação com a CECAF-GO (Central das Cooperativas de 

Produção da Agricultura Familiar do Estado de Goiás)?  

14. Qual a perspectiva de atuação da CONAB para ampliar o PAA?  
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15. O PAA é considerado como um Programa dentro de uma política pública mais 

abrangente, no caso uma política de segurança alimentar, ou é considerado como uma política 

pública específica de desenvolvimento rural? 
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APÊNDICE F – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 

TCLE - Camponeses 

 

O/A senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do PAA e 

do PNPB para a agricultura camponesa”. Meu nome é Ângela Maria Martins Peixoto, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a Geografia Agrária. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final do documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas por mim, via e-mail (angelamgeo@gmail.com) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: telefone 

celular (62) 9857-3762 e telefone fixo (62) 3211-4549. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  

  

Informações importantes sobre a pesquisa 

 

A pesquisa é intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: 

uma análise do PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”, e a pesquisadora responsável 

é Ângela Maria Martins Peixoto.  

Essa pesquisa tem como objetivo compreender a implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) no estado de Goiás e os seus desdobramentos para a agricultura camponesa. 

 A partir da sua realização será possível analisar quais são os efeitos dessas 

políticas para os camponeses, ou seja, se na prática as orientações oficiais de cada programa 

são cumpridas, contribuindo para a reprodução social e econômica desses sujeitos.  

 Portanto, a pesquisa torna-se importante para investigar até que ponto os 

camponeses são beneficiados por essas políticas públicas de desenvolvimento rural que desde 

os anos 2000 são voltadas para a inserção da agricultura camponesa ao mercado. E, além 

disso, de que forma esses programas influenciam o debate da segurança alimentar e da 

produção de energia.    
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 Para o desenvolvimento desse estudo e buscando alcançar os seus objetivos, serão 

realizados os seguintes procedimentos: 

1. Aplicação de questionários: Os questionários serão aplicados para obter as 

informações referentes à idade, escolaridade, composição das famílias, e características da 

propriedade dos camponeses.   

 2. Entrevistas semiestruturadas: Na realização das entrevistas serão abordadas 

questões referentes à organização da propriedade; aos principais produtos produzidos; a 

participação em políticas públicas, ou seja, como ocorre o acesso a programas do governo, se 

existem dificuldades; quais os benefícios das políticas para os camponeses e para a renda 

familiar, dentre outros aspectos. As entrevistas também poderão ser gravadas e podem ser 

captadas imagens desse momento, porém somente com a autorização do participante. Assim, 

ao final deste documento, por favor, marque se você autoriza ou não as gravações e as 

imagens.    

3. Observações: O registro das observações será feito por meio de anotações em 

diário ou caderneta de campo para não esquecer nenhum detalhe tanto do que foi observado 

no trabalho de campo, quanto nas entrevistas que serão realizadas.  

 

1. Informações importantes para o participante da pesquisa: 

  

Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 

pela sua participação na pesquisa. Acredita-se que também não há riscos físicos previsíveis ao 

participar dessa pesquisa, pois você não precisará se deslocar para responder as perguntas, é a 

pesquisadora que irá até o seu local de vivência. Porém, caso aconteça um imprevisto e você 

tenha algum tipo de despesa ao colaborar com essa pesquisa, como alimentação ou transporte, 

você deverá falar com a pesquisadora no momento de sua participação sobre o ressarcimento 

dessas eventuais despesas. 

Além disso, para evitar possíveis riscos psicossociais (pessoal, social, moral) é 

importante deixar claro que não faremos perguntas que possam causar desconforto ou 

constrangimento. Mas, caso você se sinta incomodado e desconfortável em qualquer fase da 

pesquisa ao compartilhar informações que considere ser pessoais ou confidenciais você terá 

como garantia a total liberdade para não responder a qualquer pergunta e não participar dessa 

fase, ou excluir os questionamentos que não queira responder. Ou ainda, poderá se recusar a 

participar da pesquisa ou retirar o seu consentimento em qualquer fase, sem sofrer nenhuma 

penalização por isso.  
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Por outro lado, também cabe ressaltar que a partir da sua participação, a pesquisa 

poderá ser desenvolvida e proporcionar alguns benefícios, tanto em relação a produção de 

conhecimento sobre o tema, como o retorno de uma avaliação das políticas públicas que estão 

em funcionamento no estado de Goiás, com o objetivo de orientar os agricultores camponeses 

a permanecer ou não nos programas que foram analisados, para garantir a sua permanência no 

espaço rural.    

É importante lembrar que manteremos o sigilo sobre todas as informações 

confidenciais da pesquisa assim como iremos assegurar a privacidade dos entrevistados. Além 

dessa garantia de sigilo, no trabalho final, previsto para ser apresentado em março de 2016, 

não terá nenhuma identificação da pessoa entrevistada, pois iremos atribuir nomes fictícios ou 

denominar de entrevistado A, por exemplo. Só haverá identificação caso o participante 

manifeste o interesse em aparecer nos resultados publicados no final da pesquisa, autorizando 

sua identificação.   

Por último, ainda é válido esclarecer que você tem o direito de solicitar 

indenização caso existam danos imediatos ou futuros a serem reparados decorrentes da 

participação na pesquisa. 

  

 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º ......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do 

PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, 

devidamente informada e esclarecida, pela pesquisadora responsável Ângela Maria Martins 

Peixoto, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Autorização para gravação das entrevistas: 
 

(        ) Permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas; 

(        ) Não permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas;  

 

Autorização para captura e divulgação de imagens: 
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(        ) Permito a captura e divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(        ) Não permito a captura e publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Manifestação de interesse na publicação do nome nos resultados publicados: 

 
(        ) Gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Autorizo. 

(        ) Não gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Não autorizo. 

 

 

............................, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 

 

 

 

 

 
 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 
 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 
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TCLE – Associações/Cooperativas 

 

O/A senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do PAA e 

do PNPB para a agricultura camponesa”. Meu nome é Ângela Maria Martins Peixoto, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a Geografia Agrária. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final do documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas por mim, via e-mail (angelamgeo@gmail.com) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: telefone 

celular (62) 9857-3762 e telefone fixo (62) 3211-4549. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  

  

Informações importantes sobre a pesquisa 

 

A pesquisa é intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: 

uma análise do PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”, e a pesquisadora responsável 

é Ângela Maria Martins Peixoto.  

Essa pesquisa tem como objetivo compreender a implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) no estado de Goiás e os seus desdobramentos para a agricultura camponesa. 

 A partir da sua realização será possível analisar quais são os efeitos dessas 

políticas para os camponeses, ou seja, se na prática as orientações oficiais de cada programa 

são cumpridas, contribuindo para a reprodução social e econômica desses sujeitos.  

 Portanto, a pesquisa torna-se importante para investigar até que ponto os 

camponeses são beneficiados por essas políticas públicas de desenvolvimento rural que desde 

os anos 2000 são voltadas para a inserção da agricultura camponesa ao mercado. E, além 

disso, de que forma esses programas influenciam o debate da segurança alimentar e da 

produção de energia.    

 Para o desenvolvimento desse estudo e buscando alcançar os seus objetivos, serão 

realizados os seguintes procedimentos: 
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1. Aplicação de questionários: Os questionários serão aplicados para obter as 

informações referentes à idade, escolaridade, composição das famílias, e características da 

propriedade dos camponeses.   

 2. Entrevistas semiestruturadas: Na realização das entrevistas serão abordadas 

questões referentes à organização dos camponeses; como foi a origem da associação; qual o 

objetivo da associação; as principais dificuldades que são enfrentadas; qual é o papel da 

associação para os camponeses e para a dinâmica produtiva do município, dentre outros 

aspectos. As entrevistas também poderão ser gravadas e podem ser captadas imagens desse 

momento, porém somente com a autorização do participante. Assim, ao final deste 

documento, por favor, marque se você autoriza ou não as gravações e as imagens.    

3. Observações: O registro das observações será feito por meio de anotações em 

diário ou caderneta de campo para não esquecer nenhum detalhe tanto do que foi observado 

no trabalho de campo, quanto nas entrevistas que serão realizadas.  

 

1. Informações importantes para o participante da pesquisa: 

  

Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 

pela sua participação na pesquisa. Acredita-se que também não há riscos físicos previsíveis ao 

participar dessa pesquisa, pois você não precisará se deslocar para responder as perguntas, é a 

pesquisadora que irá até o seu local de vivência. Porém, caso aconteça um imprevisto e você 

tenha algum tipo de despesa ao colaborar com essa pesquisa, como alimentação ou transporte, 

você deverá falar com a pesquisadora no momento de sua participação sobre o ressarcimento 

dessas eventuais despesas.  

Além disso, para evitar possíveis riscos psicossociais (pessoal, social, moral) é 

importante deixar claro que não faremos perguntas que possam causar desconforto ou 

constrangimento. Mas, caso você se sinta incomodado e desconfortável em qualquer fase da 

pesquisa ao compartilhar informações que considere ser pessoais ou confidenciais você terá 

como garantia a total liberdade para não responder a qualquer pergunta e não participar dessa 

fase, ou excluir os questionamentos que não queira responder. Ou ainda, poderá se recusar a 

participar da pesquisa ou retirar o seu consentimento em qualquer fase, sem sofrer nenhuma 

penalização por isso.  

Por outro lado, também cabe ressaltar que a partir da sua participação, a pesquisa 

poderá ser desenvolvida e proporcionar alguns benefícios, tanto em relação a produção de 

conhecimento sobre o tema, como o retorno de uma avaliação das políticas públicas que estão 
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em funcionamento no estado de Goiás, com o objetivo de orientar os agricultores camponeses 

a permanecer ou não nos programas, para garantir a sua reprodução socioeconômica.    

É importante lembrar que manteremos o sigilo sobre todas as informações 

confidenciais da pesquisa assim como iremos assegurar a privacidade dos entrevistados. Além 

dessa garantia de sigilo, no trabalho final, previsto para ser apresentado em março de 2016, 

não terá nenhuma identificação da pessoa entrevistada, pois iremos atribuir nomes fictícios ou 

denominar de entrevistado A, por exemplo. Só haverá identificação caso o participante 

manifeste o interesse em aparecer nos resultados publicados no final da pesquisa, autorizando 

sua identificação.   

Por último, ainda é válido esclarecer que você tem o direito de solicitar 

indenização caso existam danos imediatos ou futuros a serem reparados decorrentes da 

participação nessa pesquisa. 

  

 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º ......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do 

PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, 

devidamente informada e esclarecida, pela pesquisadora responsável Ângela Maria Martins 

Peixoto, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Autorização para gravação das entrevistas: 
 

(        ) Permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas; 

(        ) Não permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas;  

 

Autorização para captura e divulgação de imagens: 

 
(        ) Permito a captura e divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(        ) Não permito a captura e publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Manifestação de interesse na publicação do nome nos resultados publicados: 
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(        ) Gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Autorizo. 

(        ) Não gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Não autorizo. 

 

 

............................, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 

 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 
 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 
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TCLE – Secretaria de Agricultura/Agronegócio 

 

O/A senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do PAA e 

do PNPB para a agricultura camponesa”. Meu nome é Ângela Maria Martins Peixoto, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a Geografia Agrária. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final do documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas por mim, via e-mail (angelamgeo@gmail.com) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: telefone 

celular (62) 9857-3762 e telefone fixo (62) 3211-4549. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  

  

Informações importantes sobre a pesquisa 

A pesquisa é intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: 

uma análise do PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”, e a pesquisadora responsável 

é Ângela Maria Martins Peixoto.  

Essa pesquisa tem como objetivo compreender a implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) no estado de Goiás e os seus desdobramentos para a agricultura camponesa. 

 A partir da sua realização será possível analisar quais são os efeitos dessas 

políticas para os camponeses, ou seja, se na prática as orientações oficiais de cada programa 

são cumpridas, contribuindo para a reprodução social e econômica desses sujeitos.  

 Portanto, a pesquisa torna-se importante para investigar até que ponto os 

camponeses são beneficiados por essas políticas públicas de desenvolvimento rural que desde 

os anos 2000 são voltadas para a inserção da agricultura camponesa ao mercado. E, além 

disso, de que forma esses programas influenciam o debate da segurança alimentar e da 

produção de energia.    

 Para o desenvolvimento desse estudo e buscando alcançar os seus objetivos, serão 

realizados os seguintes procedimentos: 
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1. Aplicação de questionários: Os questionários serão aplicados para obter as 

informações referentes à idade, escolaridade, composição das famílias, e características da 

propriedade dos camponeses.   

 2. Entrevistas semiestruturadas: Na realização das entrevistas serão abordadas 

questões referentes à estrutura fundiária do município, as principais atividades agropecuárias; 

as formas de atuação da secretaria de agricultura/agropecuária junto aos produtores rurais; o 

acesso às políticas públicas, dentre outros aspectos. As entrevistas também poderão ser 

gravadas e podem ser captadas imagens desse momento, porém somente com a autorização do 

participante. Assim, ao final deste documento, por favor, marque se você autoriza ou não as 

gravações e as imagens.    

3. Observações: O registro das observações será feito por meio de anotações em 

diário ou caderneta de campo para não esquecer nenhum detalhe tanto do que foi observado 

no trabalho de campo, quanto nas entrevistas que serão realizadas.  

 

1. Informações importantes para o participante da pesquisa: 

  

Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 

pela sua participação na pesquisa. Acredita-se que também não há riscos físicos previsíveis ao 

participar dessa pesquisa, pois você não precisará se deslocar para responder as perguntas, é a 

pesquisadora que irá até o seu local de origem. Porém, caso aconteça um imprevisto e você 

tenha algum tipo de despesa ao colaborar com essa pesquisa, como alimentação ou transporte, 

você deverá falar com a pesquisadora no momento de sua participação sobre o ressarcimento 

dessas eventuais despesas.  

Além disso, para evitar possíveis riscos psicossociais (pessoal, social, moral) é 

importante deixar claro que não faremos perguntas que possam causar desconforto ou 

constrangimento. Mas, caso você se sinta incomodado e desconfortável em qualquer fase da 

pesquisa ao compartilhar informações que considere ser pessoais ou confidenciais você terá 

como garantia a total liberdade para não responder a qualquer pergunta e não participar dessa 

fase, ou excluir os questionamentos que não queira responder. Ou ainda, poderá se recusar a 

participar da pesquisa ou retirar o seu consentimento em qualquer fase, sem sofrer nenhuma 

penalização por isso.  

Por outro lado, também cabe ressaltar que a partir da sua participação, a pesquisa 

poderá ser desenvolvida e proporcionar alguns benefícios, tanto do ponto de vista acadêmico, 

com a produção de conhecimento sobre o tema, como o retorno de uma avaliação das 
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políticas públicas que estão em funcionamento no estado de Goiás para os municípios 

investigados, contribuindo com uma possível orientação para os agricultores camponeses 

quanto a sua participação nesses programas que foram analisados, para garantir a sua 

permanência no espaço rural.    

É importante lembrar que manteremos o sigilo sobre todas as informações 

confidenciais da pesquisa assim como iremos assegurar a privacidade dos entrevistados. Além 

dessa garantia de sigilo, no trabalho final, previsto para ser apresentado em março de 2016, 

não terá nenhuma identificação da pessoa entrevistada, pois iremos atribuir nomes fictícios ou 

denominar de entrevistado A, por exemplo. Só haverá identificação caso o participante 

manifeste o interesse em aparecer nos resultados publicados no final da pesquisa, autorizando 

sua identificação.   

Por último, ainda é válido esclarecer que você tem o direito de solicitar 

indenização caso existam danos imediatos ou futuros a serem reparados decorrentes da 

participação na pesquisa. 

  

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º ......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do 

PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, 

devidamente informada e esclarecida, pela pesquisadora responsável Ângela Maria Martins 

Peixoto, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Autorização para gravação das entrevistas: 
 

(        ) Permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas; 

(        ) Não permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas;  

 

Autorização para captura e divulgação de imagens: 

 
(        ) Permito a captura e divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(        ) Não permito a captura e publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Manifestação de interesse na publicação do nome nos resultados publicados: 
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(        ) Gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Autorizo. 

(        ) Não gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Não autorizo. 

 

 

............................, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 
 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 
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TCLE – Agroindústria de biodiesel  

 

O/A senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do PAA e 

do PNPB para a agricultura camponesa”. Meu nome é Ângela Maria Martins Peixoto, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a Geografia Agrária. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final do documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas por mim, via e-mail (angelamgeo@gmail.com) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: telefone 

celular (62) 9857-3762 e telefone fixo (62) 3211-4549. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  

  

Informações importantes sobre a pesquisa 

 

A pesquisa é intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: 

uma análise do PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”, e a pesquisadora responsável 

é Ângela Maria Martins Peixoto.  

Essa pesquisa tem como objetivo compreender a implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) no estado de Goiás e os seus desdobramentos para a agricultura camponesa. 

 A partir da sua realização será possível analisar quais são os efeitos dessas 

políticas para os camponeses, ou seja, se na prática as orientações oficiais de cada programa 

são cumpridas, contribuindo para a reprodução social e econômica desses sujeitos.  

 Portanto, a pesquisa torna-se importante para investigar até que ponto os 

camponeses são beneficiados por essas políticas públicas de desenvolvimento rural que desde 

os anos 2000 são voltadas para a inserção da agricultura camponesa ao mercado. E, além 

disso, de que forma esses programas influenciam o debate da segurança alimentar e da 

produção de energia.    

 Para o desenvolvimento desse estudo e buscando alcançar os seus objetivos, serão 

realizados os seguintes procedimentos: 
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1. Aplicação de questionários: Os questionários serão aplicados para obter as 

informações referentes à idade, escolaridade, composição das famílias, e características da 

propriedade dos camponeses.   

 2. Entrevistas semiestruturadas: Na realização das entrevistas serão abordadas 

questões referentes ao surgimento da empresa; os motivos de sua instalação e se houve 

incentivo; como funcionamento da agroindústria; se existem dificuldades para a obtenção de 

matéria-prima; quais as perspectivas de atuação na região, dentre outros aspectos. As 

entrevistas também poderão ser gravadas e podem ser captadas imagens desse momento, 

porém somente com a autorização do participante. Assim, ao final deste documento, por 

favor, marque se você autoriza ou não as gravações e as imagens.    

3. Observações: O registro das observações será feito por meio de anotações em 

diário ou caderneta de campo para não esquecer nenhum detalhe tanto do que foi observado 

no trabalho de campo, quanto nas entrevistas que serão realizadas.  

 

1. Informações importantes para o participante da pesquisa: 

  

Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 

pela sua participação na pesquisa. Acredita-se que também não há riscos físicos previsíveis ao 

participar dessa pesquisa, pois você não precisará se deslocar para responder as perguntas, é a 

pesquisadora que irá até o local de funcionamento da empresa. Porém, caso aconteça um 

imprevisto e você tenha algum tipo de despesa ao colaborar com essa pesquisa, como 

alimentação ou transporte, você deverá falar com a pesquisadora no momento de sua 

participação sobre o ressarcimento dessas eventuais despesas.  

Além disso, para evitar possíveis riscos psicossociais (pessoal, social, moral) é 

importante deixar claro que não faremos perguntas que possam causar desconforto ou 

constrangimento. Mas, caso você se sinta incomodado e desconfortável em qualquer fase da 

pesquisa ao compartilhar informações que considere ser pessoais ou confidenciais você terá 

como garantia a total liberdade para não responder a qualquer pergunta e não participar dessa 

fase, ou excluir os questionamentos que não queira responder. Ou ainda, poderá se recusar a 

participar da pesquisa ou retirar o seu consentimento em qualquer fase, sem sofrer nenhuma 

penalização por isso.  

Por outro lado, também cabe ressaltar que a partir da sua participação, a pesquisa 

poderá ser desenvolvida e proporcionar alguns benefícios, tanto do ponto de vista acadêmico, 

com a produção de conhecimento sobre o tema, como o retorno de uma avaliação das 
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políticas públicas que estão em funcionamento no estado de Goiás para os municípios 

investigados, contribuindo com uma possível orientação para os agricultores camponeses 

quanto a sua participação nesses programas que foram analisados, para garantir a sua 

permanência no espaço rural.    

É importante lembrar que manteremos o sigilo sobre todas as informações 

confidenciais da pesquisa assim como iremos assegurar a privacidade dos entrevistados. Além 

dessa garantia de sigilo, no trabalho final, previsto para ser apresentado em março de 2016, 

não terá nenhuma identificação da pessoa entrevistada, pois iremos atribuir nomes fictícios ou 

denominar de entrevistado A, por exemplo. Só haverá identificação caso o participante 

manifeste o interesse em aparecer nos resultados publicados no final da pesquisa, autorizando 

sua identificação.   

Por último, ainda é válido esclarecer que você tem o direito de solicitar 

indenização caso existam danos imediatos ou futuros a serem reparados decorrentes da 

participação na pesquisa. 

  

 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º ......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do 

PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, 

devidamente informada e esclarecida, pela pesquisadora responsável Ângela Maria Martins 

Peixoto, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Autorização para gravação das entrevistas: 
 

(        ) Permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas; 

(        ) Não permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas;  

 

Autorização para captura e divulgação de imagens: 

 
(        ) Permito a captura e divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(        ) Não permito a captura e publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 
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Manifestação de interesse na publicação do nome nos resultados publicados: 

 
(        ) Gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Autorizo. 

(        ) Não gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Não autorizo. 

 

 

............................, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 

 

 

 

 

 
 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 
 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 
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TCLE – CONAB 

 

O/A senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do PAA e 

do PNPB para a agricultura camponesa”. Meu nome é Ângela Maria Martins Peixoto, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a Geografia Agrária. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final do documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas por mim, via e-mail (angelamgeo@gmail.com) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: telefone 

celular (62) 9857-3762 e telefone fixo (62) 3211-4549. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  

  

Informações importantes sobre a pesquisa 

 

A pesquisa é intitulada “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: 

uma análise do PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”, e a pesquisadora responsável 

é Ângela Maria Martins Peixoto.  

Essa pesquisa tem como objetivo compreender a implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) no estado de Goiás e os seus desdobramentos para a agricultura camponesa. 

 A partir da sua realização será possível analisar quais são os efeitos dessas 

políticas para os camponeses, ou seja, se na prática as orientações oficiais de cada programa 

são cumpridas, contribuindo para a reprodução social e econômica desses sujeitos.  

 Portanto, a pesquisa torna-se importante para investigar até que ponto os 

camponeses são beneficiados por essas políticas públicas de desenvolvimento rural que desde 

os anos 2000 são voltadas para a inserção da agricultura camponesa ao mercado. E, além 

disso, de que forma esses programas influenciam o debate da segurança alimentar e da 

produção de energia.    

 Para o desenvolvimento desse estudo e buscando alcançar os seus objetivos, serão 

realizados os seguintes procedimentos: 
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1. Aplicação de questionários: Os questionários serão aplicados para obter as 

informações referentes à idade, escolaridade, composição das famílias, e características da 

propriedade dos camponeses.   

 2. Entrevistas semiestruturadas e formulários de pesquisa: Na realização das 

entrevistas e nos formulários de pesquisa serão abordadas questões referentes à estrutura 

fundiária do município, as principais atividades agropecuárias; as formas de atuação da 

secretaria de agricultura/agropecuária junto aos produtores rurais; informações detalhadas 

sobre cada política pública e o seu funcionamento no estado de Goiás, nesse caso o PAA e o 

PNPB; o acesso às políticas públicas, dentre outros aspectos. As entrevistas também poderão 

ser gravadas e podem ser captadas imagens desse momento, porém somente com a 

autorização do participante. Assim, ao final deste documento, por favor, marque se você 

autoriza ou não as gravações e as imagens.    

3. Observações: O registro das observações será feito por meio de anotações em 

diário ou caderneta de campo para não esquecer nenhum detalhe tanto do que foi observado 

no trabalho de campo, quanto nas entrevistas que serão realizadas.  

 

1. Informações importantes para o participante da pesquisa: 

  

Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 

pela sua participação na pesquisa. Acredita-se que também não há riscos físicos previsíveis ao 

participar dessa pesquisa, pois você não precisará se deslocar para responder as perguntas, é a 

pesquisadora que irá até o seu local de origem. Porém, caso aconteça um imprevisto e você 

tenha algum tipo de despesa ao colaborar com essa pesquisa, como alimentação ou transporte, 

você deverá falar com a pesquisadora no momento de sua participação sobre o ressarcimento 

dessas eventuais despesas.  

Além disso, para evitar possíveis riscos psicossociais (pessoal, social, moral) é 

importante deixar claro que não faremos perguntas que possam causar desconforto ou 

constrangimento. Mas, caso você se sinta incomodado e desconfortável em qualquer fase da 

pesquisa ao compartilhar informações que considere ser pessoais ou confidenciais você terá 

como garantia a total liberdade para não responder a qualquer pergunta e não participar dessa 

fase, ou excluir os questionamentos que não queira responder. Ou ainda, poderá se recusar a 

participar da pesquisa ou retirar o seu consentimento em qualquer fase, sem sofrer nenhuma 

penalização por isso.  
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Por outro lado, também cabe ressaltar que a partir da sua participação, a pesquisa 

poderá ser desenvolvida e proporcionar alguns benefícios, tanto do ponto de vista acadêmico, 

com a produção de conhecimento sobre o tema, como o retorno de uma avaliação das 

políticas públicas que estão em funcionamento no estado de Goiás para os municípios 

investigados, contribuindo com uma possível orientação para os agricultores camponeses 

quanto a sua participação nesses programas que foram analisados, para garantir a sua 

permanência no espaço rural.    

É importante lembrar que manteremos o sigilo sobre todas as informações 

confidenciais da pesquisa assim como iremos assegurar a privacidade dos entrevistados. Além 

dessa garantia de sigilo, no trabalho final, previsto para ser apresentado em março de 2016, 

não terá nenhuma identificação da pessoa entrevistada, pois iremos atribuir nomes fictícios ou 

denominar de entrevistado A, por exemplo. Só haverá identificação caso o participante 

manifeste o interesse em aparecer nos resultados publicados no final da pesquisa, autorizando 

sua identificação.   

Por último, ainda é válido esclarecer que você tem o direito de solicitar 

indenização caso existam danos imediatos ou futuros a serem reparados decorrentes da 

participação na pesquisa. 

  

 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º ......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: uma análise do 

PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, 

devidamente informada e esclarecida, pela pesquisadora responsável Ângela Maria Martins 

Peixoto, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Autorização para gravação das entrevistas: 
 

(        ) Permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas; 

(        ) Não permito a gravação da conversa durante a realização das entrevistas;  
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Autorização para captura e divulgação de imagens: 

 
(        ) Permito a captura e divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(        ) Não permito a captura e publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Manifestação de interesse na publicação do nome nos resultados publicados: 

 
(        ) Gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Autorizo. 

(        ) Não gostaria de ser identificado na publicação dos resultados da pesquisa. Não autorizo. 

 

 

............................, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 
 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP/UFG
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