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RESUMO 

 

A dissertação analisa algumas das características socioeconômicas de pequenos produtores 

beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no município de Açailândia, Maranhão, 

Brasil, e a sua atuação para a garantia de segurança alimentar e nutricional dos beneficiários bem 

como a ligação desses pequenos produtores com as lutas sociais existentes no município resultantes 

dos Grandes Projetos na região, especificamente da atuação da mineradora Vale S.A. O Programa é 

uma política governamental de compras de alimentos iniciado como parte integrante do Programa 

Fome Zero no ano de 2003. Pressupomos que o PAA surge como uma política social arraigada nas 

contradições da relação entre o Estado, as organizações de trabalhadores e organizações 

empresariais, que colateralmente são beneficiados por essa política social. A pesquisa mostrou-nos 

que o Programa traz de fato melhorias alimentares para os pequenos produtores e para sua 

reprodução social, mas que, também, beneficia instituições financeiras e parcela do capital 

agroindustrial. Corroboramos portanto, as teses de que, no Brasil, as políticas sociais, e em especial 

a de combate à fome, favorecem setores do capital. 

 

Palavras chaves: Programa de Aquisição de Alimentos. Pequenos Produtores Agrícolas. 

Conflitos Sociais.  

 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyses the socioeconomic profile of small producers who are beneficiaries 

of the Food Purchase Programme (PAA) in Açailândia municipality, state of Maranhão, Brasil. We 

intend to understand the role of the Programme in the accomplishment of food and nutritional security 

of those beneficiaries as much as how they bond with the social struggles in that region historically 

affected by the operations of Large Projects, specifically of Vale S.A. 

PAA is a governmental policy of food purchase created as part of Fome Zero Programme, in 

2003. We assume the Programme as a social policy contains many of the contradictions brought up 

by the relation between the State, the worker’s organizations and business organizations. Our 

research shows that the Programme indeed promotes food improvements for the small producers and 

contributes to their social reproduction, but also shows that there are sectors of agro-industrial 

capitalists, financial institutions and business organizations that take profits of it. Therefore we 

corroborate the thesis that social policies, particularly those built to fight hunger, in Brazil, favour 

capitalist sectors.  

 

Keywords: Food Purchase Programme; Small Agricultural Producers; Social Conflicts.  

 

 

 

 

 

 



 
 

EXTENDED ABSTRACT 

 

This dissertation analyses the socioeconomic profile of small producers who are beneficiaries 

of the Food Purchase Programme (PAA) in Açailândia municipality, state of Maranhão, Brasil and 

looks for its relation and role for food and nutritional security in the region. Furthermore, we try to 

understand how those beneficiaries they bond with the social struggles in that region historically 

affected by the operations of Large Projects, specifically of Vale S.A. Historically the implementation of 

such projects contributed to increase social problems and did not fulfil the promised benefits or 

granting made to the local population. 

The Food Purchase Programme is a governmental policy of food purchase created as part of 

Fome Zero Programme, in 2003 during Luís Inácio Lula da Silva government. Its main goal is to 

strengthen family agriculture by their introduction in the institutional market of food purchase. In order 

to do that, the federal government purchases the food produced in family agriculture and livestock 

establishments and donates its’ buying to people in situation of social risk and eating vulnerability.  

The research started with the literature review about the dissertation topics, such as family 

agriculture, social policy, food security and PAA itself. Later, a database survey was done in order to 

seek federal and state governments launched information that could contribute to understand the 

studied reality. We looked into the database of Geography and Statistics Brazilian Institute (IBGE), of 

the General Financial of the Union (BGU) and its information on the Programme budgets, and 

especially into the websites of the Ministry for Social Development and Hunger Fight (MDS) and 

National Supply Company (CONAB). We were motivated by the responsibility of those last two in the 

Programme execution at a federal level. We also conducted fieldwork in the state of Maranhão from 

October 16
th
 to November 15

th
 2012 with the purpose to verify in loco the Programme execution. To 

accomplish our goals we made a series of interviews and inquiries to beneficiaries, managers, 

technical employees and social organizations that were part of the Programme in the municipality and 

in the state. Besides these, we contacted and interviewed organizations and entities defenders of 

social and human rights in the region. 

We aimed to discuss the theories around family agriculture concept, legally used to 

characterize the beneficiaries of the Programme. In Brazil, this designation was adopted after political 

influences and the signature of Asunción Treaty (Mercosul). In contraposition to the socioeconomic 

formation of the studied region, the concept of family agriculture appeared to us as inappropriate to 

designate those beneficiaries in Açailândia, best denominated as small agriculture and livestock 

producers.  

Aiming to understand the conception of the Programme to be executed at the Brazilian small 

agriculture, we also discuss the notion of social policy. As we entered the debate, it is important to 

highlight its neoliberal aspects that emerges after 1990’s and which includes hunger fight policies, e.g. 

Fome Zero strategy. 

In the last chapter, we present the fieldwork and research results in Açailândia municipality 

and also detail the modalities of the Programme (PAA Milk and Simultaneous Donation) and how they 

are executed in the studied region and its legal terms. We also made a brief historical account on the 

Açailândia lands occupation and the socioeconomic aspects of our interviewed agriculture and 

livestock establishments in order to evaluate the food security in the households.  



 
 

Along the dissertation, we present different themes related to PAA execution in order to 

understand how the Programme was conceived in the hunger fight milestone, as much as who are its 

beneficiaries, and in this very case, the small producers in Açailândia. Furthermore, we aimed to 

understand its execution in a context of deep social fights and the considerable development disparity 

born with capitalist Large Projects. 

We assume the Programme as a social policy, containing many of the contradictions brought 

up by the relation between the State, the worker’s organizations and business organizations. Our 

research shows that the Programme indeed promotes food improvements for the small producers and 

contributes to their social reproduction, but also shows there are sectors of agro-industrial capitalists, 

financial institutions and business organizations that take profits of it. Therefore we corroborate the 

thesis that social policies, particularly those built to fight hunger, in Brazil, favour capitalist sectors.  

 

Keywords: Food Purchase Programme; Small Agricultural Producers; Social Conflicts.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública do Governo Federal 

brasileiro iniciada no ano de 2003 e compunha a estratégia brasileira de combate à fome, conhecida 

como Programa Fome Zero (PFZ). 

O PAA é uma política com o objetivo macro de fortalecer a agricultura familiar brasileira por 

meio da inserção desses agricultores no mercado institucional de compras de alimentos. De forma 

sintética, o governo federal compra pelo Programa os alimentos produzidos nos estabelecimentos 

agropecuários para serem doados ao público em situação de risco ou vulnerabilidade alimentar. 

A opção pelo Estado do Maranhão em nosso estudo de caso tinha em vista o histórico de 

insegurança alimentar e nutricional (INSAN) da sua população, que segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou os maiores índices de INSAN do Brasil nos 

anos de 2004 e 2009, e a execução do Programa na região de Açailândia, desde meados do ano de 

2005 até os dias atuais.  

Além disso, o município de Açailândia está localizado na área de abrangência das atividades 

vinculadas a mineração originada do Programa Grande Carajás (PGC), no Sudoeste do Estado, e, 

consequente a isso, possui um dos maiores valores de Produto Interno Bruto – PIB do Maranhão. Um 

dos efeitos do PGC para o município foi a consolidação de um Parque Industrial voltado para a 

produção de ferro-gusa oriundo do minério de ferro da mina de Carajás, no Estado do Pará. Além 

disso, o Projeto foi e é responsável direta e indiretamente por várias situações de conflitos sociais no 

município, oriundos da poluição ambiental e da violação de direitos dos moradores/trabalhadores do 

município. O presente estudo propõe analisar a execução do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) no município de Açailândia, no Estado do Maranhão – Brasil (Mapas 1, 3 e 4, do Anexo). 

Tendo isso presente, analisaremos as características socioeconômicas de parte dos 

pequenos produtores beneficiários do Programa no ano de 2012 bem como as condicionantes que 

influenciaram ou contribuíram à segurança alimentar e nutricional (SAN) desses. Para mensurar a 

sua segurança alimentar e nutricional utilizaremos algumas das questões contidas na Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – 

PNAD/IBGE de 2009.  

Um outro objetivo da pesquisa é verificar a ligação desses pequenos produtores com os 

movimentos sociais e organizações da região envolvidos na luta social e analisar, especificamente, o 

envolvimento com as ações de defesa de direitos humanos e sociais nascidas em contraposição aos 

grandes projetos de desenvolvimento vinculados a extração de minério, do Projeto Grande Carajás e 

cujo expoente atual é a empresa mineradora Vale S.A. 

A hipótese defendida por nós é que o PAA foi concebido e é executado enquanto uma 

política social, ou seja, foi concebido inicialmente com vistas a “fortalecer” ou trazer melhorias 

socioeconômicas para determinados agrupamentos sociais, a exemplo da agricultura familiar. 

Contudo, inserido e resultante das relações do Estado Brasileiro com os movimentos sociais do 

campo, organizações dos trabalhadores rurais e setores da classe dominante. Pressupomos que para 
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a análise das políticas sociais é preciso compreender um conjunto de relações complexas e 

contraditórias entre o Estado e a sociedade, oriundo dos confrontos e mediações que envolvem o 

processo de produção e reprodução do capitalismo. Alguns autores ligados à tradição marxista 

analisam as políticas sociais neste quadro complexo, em que procuram inicialmente evidenciá-las 

enquanto políticas que podem contribuir para a manutenção e reprodução da produção capitalista, 

para a cooptação das organizações sociais dos trabalhadores ou para sua reprodução enquanto 

classe social, as quais impõem limites aos capitalistas e possibilitam alguns ganhos aos 

trabalhadores. 

O nosso procedimento de pesquisa se iniciou com o levantamento bibliográfico acerca dos 

temas da pesquisa, tais como Agricultura Familiar, Política Social e o próprio PAA. Fizemos um 

levantamento em diferentes bases de dados oficiais que colaborassem para a análise da realidade 

estudada, a exemplo do banco de dados do IBGE, das informações de execução constantes nos 

Balanços Gerais da União (BGU), na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O acesso a esses 

dois últimos foi motivado por serem os responsáveis pela execução do Programa em nível federal. 

Realizamos também pesquisa de campo no Estado do Maranhão no período de 16 de 

outubro a 15 de novembro do ano de 2012 com o objetivo de verificar in loco a execução do 

Programa, por meio de entrevistas aos beneficiários, gestores, técnicos e organizações sociais 

envolvidos com o Programa tanto no município como no Estado do Maranhão, para além de 

entrevistar algumas das entidades e organizações com atuação na defesa de direitos sociais e 

humanos na região. 

A dissertação está organizada em três capítulos. No capítulo I, apresentaremos uma análise 

do desenvolvimento da agricultura no Brasil com o intuito de compreender as relações sociais 

envolvidas e oriundas desse. Focalizamos o debate em torno da concepção de agricultura familiar, 

dado que entendemos sua importância e centralidade para a definição do público beneficiário do 

PAA. Nesse capítulo defendemos que a concepção legal de agricultura familiar usada no Brasil não 

possui respaldo concreto na realidade, onde em termos numéricos há preponderância dos 

estabelecimentos de pequenos produtores agrícolas, os quais são constantemente alijados das 

políticas sociais e historicamente dos direitos de acesso e uso da terra.   

No capítulo II, abordaremos a noção de política social, sua relação com as políticas 

neoliberais e com o combate à fome em âmbito internacional e no Brasil. A proposta ali é relacionar a 

política social com a segurança alimentar e nutricional (SAN) ao discutir sua concepção/definição, 

com destaque para o fato do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) compor  a política de SAN.  

No capítulo, parte-se do pressuposto que a “questão social” advém e é expressão do processo de 

expansão e reprodução do capitalismo e assim é intrínseca a este modo de produção. Em 

consonância com a nossa hipótese procurou-se demonstrar as relações do capital (financeiro, 

agroindustrial, industrial etc.) com as políticas de combate à fome e de segurança alimentar no Brasil, 

a exemplo das atuações da “responsabilidade social empresarial” e dos organismos internacionais 

(Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros).  
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No terceiro e último capítulo, exporemos os resultados da pesquisa de campo no Maranhão à 

luz de uma breve descrição do escopo legal e teórico do Programa e da realidade do município de 

Açailândia. Os resultados são apontados no decorrer do texto do capítulo com a apresentação das 

duas modalidades de execução do Programa observadas em campo (PAA Leite e Doação 

Simultânea) e das características dos estabelecimentos agropecuários inquiridos. Destes últimos 

analisaremos as variáveis socioeconômicas e as que nos indicaram a situação de segurança 

alimentar dos agregados. As considerações finais serão apresentadas no fim do texto.   

De forma geral, ao longo da tese apresentaremos os diferentes temas relacionados com a 

execução do PAA, procurando entender como esse foi concebido no marco do combate à fome, 

perceber quem são os beneficiários pequenos produtores do Programa e verificar concretamente a 

sua execução numa realidade que possui intensas lutas sociais e é marcada pelas disparidades do 

desenvolvimento de grandes projetos do capital. 

 

CAPÍTULO I - A AGRICULTURA NO BRASIL E A PEQUENA PRODUÇÃO 

 

Neste capítulo iremos apresentar uma breve abordagem acerca das concepções teóricas que 

permearam o debate do desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira, o qual tem 

vinculação direta com a composição social do rural brasileiro. 

 Importa-nos compreender quais são as relações sociais e econômicas estabelecidas no 

desenvolvimento da agricultura brasileira e que darão origem as formulações e conceitos que 

orientaram o Estado brasileiro na definição dos beneficiários das políticas públicas para o campo e, 

especificamente no nosso caso, para o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. 

Nestes primeiros parágrafos, discutiremos, em uma perspectiva histórica, as relações sociais de 

produção no campo brasileiro, que culminaram com a acumulação de capital e deram origem à 

grande produção agrícola capitalista exportadora de commodities na forma como a conhecemos hoje. 

Esse debate parte da premissa de que o desenvolvimento do capital na agricultura brasileira 

caracteriza-se pela acumulação que Marx descreveu como não sendo “resultado do modo de 

produção capistalista, mas sim seu ponto de partida” (1988, v.1, t. 2, p. 251). 

Essa acumulação primitiva de capital, tal como apresentada por Marx (1988), ocorre com a 

expropriação dos meios de produção dos pequenos produtores diretos; expulsão dos camponeses do 

campo (ainda que parcial); conjuntamente com a exploração nas colônias e o tráfico de escravos. 

Para a realidade histórico-social brasileira cabe-nos destacar como ocorreram esses processos de 

expropriação e acumulação, o que não significa afirmar que no Brasil o desenvolvimento do 

capitalismo ocorreu segundo esta forma clássica. Lênin em uma passagem inicial do livro Capitalismo 

e Agricultura nos Estados Unidos da América (1980, p.07) traz que “[…] o capitalismo na agricultura 

não depende das formas de propriedade e usufruto da terra. O capital encontra as mais diversas 

formas de propriedade medieval e patriarcal da terra: a propriedade feudal, a “campesinade naidel” 

(isto é, a propriedade de camponeses dependentes), a de clã, a comunal, a estatal, etc. O capital faz 
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pesar seu jugo sobre todas estas formas de propriedade fundiária empregando uma variedade de 

meios e métodos”. 

 A proposta que segue é uma tentativa de expor o desenvolvimento da agricultura no Brasil à 

luz da teoria marxista e da perspectiva apresentada por Lênin (1980) quando contextualiza a 

agricultura norte-americana, dado que a agricultura no Brasil segue algumas das tendências 

apresentadas por esses autores, como veremos adiante.  

 

1.1- Desenvolvimento do capital na agricultura brasileira, breves considerações 

a) O Domínio das “Plantations” 

Para analisar o caso do Brasil, iniciaremos a discussão com a caracterização do período 

histórico colonial e imperial brasileiro, que vai desde o início do “povoamento” colonial em meados de 

1530 até à Proclamação da República, em 1889. 

 As interpretações da formação sócio-econômica predominante neste período da história 

utilizaram diferentes concepções e assumiram posições bem definidas e, por vezes, opostas entre si. 

Algumas dessas teses caracterizaram-no como um período com predomínio de relações feudais ou 

semi-feudais (alguns autores o assemelharam ao modo de produção asíatico), outras, por sua vez, o 

tomaram como um modo de produção específico denominado  modo de produção escravista-colonial, 

e, ainda houve aqueles que a pensaram como uma formação social (escravista) inserida no modo de 

produção capitalista.   

Nossa intenção é apenas pontuar a existência desse debate e suas diferentes abordagens e 

teses. Neste sentido, cabe mencionar, também, alguns autores que participaram deste, tais como, 

Alberto Passos Guimarães, Jacob Gorender, Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Jr. e 

outros. Estas teses apareceram no início da década de 1930 e até os anos 1990 ainda surgiam nos 

círculos de debate acerca da questão agrária e da formação social brasileira. 

Nessa discussão mais ampla acerca da formação social do Brasil, nos interessa primordialmente 

entender como deu-se a expropriação dos pequenos produtores agrícolas, posseiros, parceiros, 

colonos, moradores, ocupantes, entre outros. Para, além disso, nos perguntamos como dessa 

diversidade de relações sócio-econômicas, de ocupações e apropriações da terra que se davam no 

campo brasileiro passaram atualmente a serem consideradas, em sua maioria, como agricultores 

familiares, conforme a legislação e as politicas governamentais
1
. A intenção não é abordar todos os 

períodos históricos da formação econômica do Brasil, mas descrever alguns aspectos fundantes das 

relações capitalistas na agricultura que auxilie a compreensão do Programa de Aquisição de 

Alimentos, foco dessa dissertação. 

                                                           
1 

A Lei brasileira de nº 11.326, de 24 de junho de 2006, define no seu artigo 1º os critérios e conceitos do 
enquadramento da agricultura familiar, os quais são sinteticamente o atendimento simultâneo aos requisitos de 
que a área total do estabelecimento não utrapasse os quatro módulos fiscais, da predominância da força de 
trabalho da própria família nas atividades econômicas do estabelecimento, percentual mínimo de renda oriunda 
das atividades econômicas do estabelecimento e direção do empreendimento agropecuário pela família. Inclui 
ainda como beneficiários das políticas para a agricultura familiar, desde que cumpridos a maioria dos critérios 
expostos anteriormente, os silvicultores, aqüicultores, extrativistas, pescadores, “povos indígenas”, comunidades 
remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.  
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Jacob Gorender (1994), teórico que se filiava à concepção de que no Brasil e na América 

Colonial existiu um modo específico de produção – o modo de produção escravista-colonial – traz 

algumas contribuições acerca das relações sociais no campo. O autor afirma que a principal relação 

social deste período na agricultura seria Plantagem ou Plantation
2
.(1994, p.23). Durante o período 

colonial, a plantation, baseou-se no trabalho escravo e com a abolição da escravatura (1888), se 

estabelece no trabalho “livre”, porém com relações sociais semelhantes, senão equivalentes, ao 

período escravocrata em que a submissão dos trabalhadores rurais pelos grandes proprietários de 

terra – donos das plantations - foi fundamental para a sua reprodução enquanto forma social de 

produção. 

Uma característica das relações sociais no Brasil no início da sua formação sócio-econômica foi 

o fato da população originária, vulgarmente chamada de indígena, não constituir-se enquanto uma 

classe social homogênea permissível de ser expropriada enquanto produtores diretos e força de 

trabalho “livre”. Isto fora em parte um dos motivantes para o uso de populações de origem africana 

submetidas à escravização. Com a abolição da escravatura o Estado fomentou a migração de 

europeus principalmente para o trabalho nas grandes propriedades latifundiárias de café do Centro 

Sul do Brasil (Graziano, 1982, p.128). 

Os contributos mais significativos de Gorender (1994) são as suas considerações de que, no 

pós-abolição da escravatura, um grande número de trabalhadores e pequenos produtores (ex-

escravos, agregados, colonos e moradores) permaneceram vinculados aos latifúndios como força de 

trabalho, utilizada sobretudo nas colheitas e plantios das lavouras de exportação bem como no 

plantio de gêneros alimentícios de subsistência (arroz, feijão, mandioca e outros). Neste sentido, a 

propriedade da terra - “seu domínio” - pelos donos das plantations, visou fundamentalmente 

consolidar o domínio econômico, ou seja, manter os trabalhadores próximos as áreas de plantio 

monocultural e impedir a apropriação particular, coletiva ou individual da terra pelos trabalhadores, 

sendo que, no entanto, considerável área de terra não foi utilizada para a produção agrícola pelos 

latifundiários. 

Velho (1976, p.113) descreve outra passagem das relações sociais no pós-escravidão que “[…] 

pode-se certamente dizer que assiste-se no Brasil às manifestações de diferentes variedades 

(variações) de um sistema de repressão da força de trabalho, incompatível tanto com a pequena 

produção independente quanto com a formação de um mercado de trabalho livre. Neste sentido, pelo 

menos, houve uma grande homogeinidade geral”. 

Conclui-se, assim, que logo após a abolição da escravatura, não houve uma liberação massiva 

da força de trabalho do campo e tampouco predominavam relações salariais monetarizadas, pois 

parte do acordo com os trabalhadores rurais era o acesso a uma área de terra. Neste período 

ocorreram diferentes formas sociais de exploração da força de trabalho e ocupação do solo, a 

exemplo, do colonato no Centro-Sul e dos moradores no Nordeste. Contudo, a propriedade 

continuava com o latifundiário. Gorender (1994,p.28) irá caracterizar essas relações sociais do pós 

                                                           
2
 Usualmente são caracterizadas como latifúndios com grandes áreas monoculturais de produção gêneros 

agrícolas para exportação (no Brasil foi sobretudo para as lavouras de cana e café) que se utilizam de trabalho 
livre, escravo ou semelhante. Ocorreu, sobretudo, na colonização da América. 
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abolição como um modo de produção plantacionista latifundiário, apoiado em formas camponesas 

dependentes
3
 ou de exploração.  

Com relação ao contigente de pequenos produtores, ocupantes, colonos e moradores que 

viviam ou na propriedade da plantation ou em regiões próximas (normalmente de solos pobres e/ou 

nas regiões mais áridas), estes se sustentavam, em parte, da produção para autoconsumo, com 

trocas mercantis e não-mercantins de produtos agrícolas. Além disso, conformaram a grande reserva 

de força de trabalho para as plantations nos períodos de expansão da área de produção e de 

colheita, o que alguns autores caracterizaram como a formação de uma espécie de exército rural de 

reserva (Gorender, 1994 e Velho, 1976).
4
 

Como forma social de produção, as plantations localizadas em sua maioria na região litorânea, 

foram o principal eixo econômico neste período. Destacaram-se ainda, com menor peso comercial, a 

mineração, a criação de gado bovino de forma extensiva no interior e nas áreas decadentes de 

plantation e a extração florestal na Amazônia brasileira, principalmente de borracha e castanha do 

Brasil.  

Parte da predominância econômica e política da plantation é originada da renda da terra, 

auferida com o trabalho do morador, do colono e que é apropriada pelo grande proprietário de terra 

(latifundiário). Entretanto, não havia investimento considerável de capital pelo proprietário nas áreas 

de produção e a produtividade do trabalho era baixa assim como a sua tecnificação (Gorender, 1994). 

No Nordeste brasileiro, já após 1850 (antes da abolição da escravatura) e com mais pujança no 

início do século XX, as plantations iniciam seu processo lento de definhamento, apesar de em alguns 

momentos parecer retormar seu progresso econômico. Objetivamente, a absorção da força de 

trabalho satélite às plantations decaíra e o êxodo de trabalhadores rurais foi recorrente na região, 

ampliando-se com o advento das secas periódicas e com o fim da Guerra Civil Americana (1865) e 

portanto, com a diminuição das exportações de algodão brasileiro (importante setor no Nordeste). As 

principais áreas de absorção dessa força de trabalho foram o Centro-Sul do país e a região 

amazônica, esta última devido ao ciclo da borracha que encerrará seu auge nos anos 20. (Velho, 

1976). 

De forma resumida, esse período histórico do pós-abolição até a década de 30, que 

conhecemos como a Primeira República ou República Velha, significou, para a grande produção, a 

constante intervenção e apoio do Estado, principalmente junto às plantations vinculadas à 

cafeicultura, que estiveram em franca expansão, através de políticas de preço mínimo, crédito e 

subsídios para a compra de equipamentos e insumos. 

                                                           
3 

Gorender  (1994, p.25 -34) caracteriza os camponeses como “[…] o modo de produção dos pequenos 
cultivadores não-escravistas, baseados na economia natural e com grau variável de mercantilização, baseados 
na pequena propriedade ou na pequena posse da terra. Aqui entram os sitiantes, pequenos proprietários 
minifundistas; os posseiros, meros ocupantes da terra; os agregados ou moradores[…]” . Ainda segundo o autor: 
“ Essa pequena exploração camponesa-familiar foi considerada como um modo de produção específico por 
Chayanov . Examinando a realidade brasileira e seu desenvolvimento desde os tempos coloniais, creio, que é, 
com efeito, um modo de produção específico.” 
4
 Feder (1979, p.82) trará que “[…] o pagamento parcial da remuneração em termos de algum direito de uso da 

terra tem, todavia consideráveis vantagens para os proprietários rurais na maior parte da América Latina. Tal 
sistema ata os trabalhadores à terra e garante aos patrões uma oferta de mão de obra adequada e mesmo 
excedente. Reduz a necessidade de efetivos para os patrões e permite o controle das atividades dos 
trabalhadores.” (tradução nossa). 
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b) O início da industrialização 

Gradativas mudanças no processo produtivo ocorreram com surgimento incipiente de setores 

industriais (alimentar e têxtil), no período que antecedeu a década de 1930. A conclusão a que se 

chega é que a liberação da força de trabalho para as áreas urbanas, enquanto excedente do 

processo produtivo das áreas rurais, ocorreu de forma gradual. Estes trabalhadores eram inúmeros 

ex-agregados, colonos, moradores, pequenos produtores, até então vinculados e/ou subordinados a 

plantation. Outra característica deste período foi que as relações de trabalho tiveram graduais 

modificações e o assalariamento já se manifestava no contexto rural e urbano. Na década de 1930, e 

durante o Governo Vargas (1930-45), este processo de industrialização irá se expandir e modificar 

parcialmente
5
 a base política centralizada nos grandes proprietários de terras (latifundiários). 

Esse início da industrialização urbana não afeta concretamente a posse da terra e as relações 

sociais no campo, o latifúndio manteve-se hegemônico no campo e será um dos motores da 

industrialização. Segundo Velho (1976, p.127), “[…] uma parte do excedente derivado da agricultura 

estava sendo reinvestido através de toda espécie de artíficios na indústria; às vezes por intermédio 

dos próprios senhores de terra e negociantes.”.  

Oliveira (1972, p.13) esclarece que o período após a década de 1930 caracteriza-se por uma 

nova realidade em que a atividade urbano-industrial iniciará sua predominância econômica em 

detrimento da hegemonia anterior do setor agro-exportador. 

De forma resumida, destacamos que a acumulação oriunda da base produtiva anterior – 

plantation - teve um papel central para a gênese da industrialização urbana, tendo em vista que 

possibilitou uma massiva transferência da renda da terra para o Estado por meio de confisco das 

rendas dos cafeicultores e demais latifundiários com vistas a serem reinvestidas no processo de 

industrialização. O Estado aqui operou “(...) na fixação de preços, na distribuição dos ganhos e 

perdas entre os diversos estratos ou grupos das classes capitalistas, no gasto fiscal com fins direta 

ou indiretamente reprodutivos, na esfera da produção com fins de subsídio a outras atividades 

produtivas. Aqui o seu papel é o de criar as bases para que a acumulação capitalista, industrial, ao 

nível das empresas, possa se reproduzir.” (Oliveira, 1972, p.13) 

Outros contributos importantes do setor agrícola (latifúndio e pequena produção) para a 

industrialização e o crescimento urbano foram os de liberar contingentes expressivos de 

trabalhadores para a indústria, fornecer as bases de acumulação à indústria por meio da exportação 

de bens agrícolas primários (latifúndios) e, por último, possibilitar o fornecimento de alimentos a 

baixos custos à população urbana (pequena produção).  

                                                           
5
 Com relação ao parcial e ao poder político Velho (1976, p.127), ao discutir as transformações político-

econômicos do período das décadas de 1920 a 1940, traz que essas modificações consistiram “principalmente 
em não atacar diretamente o sistema tradicional, mas em construir o que parecia ser uma estrutura paralela. Isso 
significou, acima de tudo, não tentar nenhuma interferência no campo, mas concentrar os esforços 
governamentais na industrialização urbana, apoiando uma burguesia nacional emergente e mesmo mobilizando 
até um certo ponto a força de trabalho sob o populismo como agente para a modernização.”  Oliveira (1972, 
p.36) irá afirmar que ocorre uma passagem da hegemonia de poder político para a nova burguesia industrial-
urbana em detrimento da agrário-exportadora, sem contudo, excluir os grandes latifundiários da estrutura do 
poder e dos ganhos da acumulação. 
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Já com relação a produção alimentar, neste período, esta era realizada pelos pequenos 

produtores que foram o cerne do fornecimento dos alimentos consumidos pela classe trabalhadora 

nos crescentes centros urbanos. Os principais produtos foram o arroz, o feijão e o milho, vendidos a 

baixíssimos preços o que influenciou diretamente no custo da força de traballho urbana e assim 

permitiu a indústria manter os salários baixos. Ainda sobre a produção alimentar nesses 

estabelecimentos vale recordar que as relações de trabalho e sociais ainda eram semelhantes às do 

período anterior aos anos 1930 (posse e direito de uso da terra – moradia e colonato), dado que o 

salário mínimo nacional que fora estabelecido neste período atingiu apenas os trabalhadores 

urbanos, ou seja, não havia remuneração base constituída legalmente enquanto direito para os 

trabalhadores do setor agropecuário. 

Além disto, com o advento da industrialização, a agricultura, em alguns estados do Centro-Sul 

brasileiro, sofreu um processo de diferenciação produtiva com o incipiente incremento da 

produtividade oriunda da incorporação de tecnologias - adubo, agrotóxicos e maquinaria (Oliveira, 

1972). Oberg (2009) apresenta que entre 1920 e 1950, o número de estabelecimentos que utilizavam 

arado passou, respectivamente, de 15% para 34%, e destes, 86% dos estabelecimentos situavam-se 

nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (Centro-Sul). Porém, esse 

aumento do uso ou do número de arados não conformou um aumento no rendimento da produção ou 

da produtividade por hectare nacional, mas sim, uma ampliação das áreas plantadas.  

Graziano da Silva (1982, p.44), ao descrever sinteticamente aquele mesmo período, concorda 

que houve modificações no processo de acumulação de capital no Brasil, sobretudo no setor 

industrial, o denominando como um processo de modernização restringida, segundo o qual, “(…) a 

industrialização encontra-se restringida [pois] as bases técnicas e financeiras da acumulação são 

insuficientes para que se implante, num golpe, o núcleo fundamental da indústria de bens de 

produção”. À esta consideração, que faz parte da teoria da dependência na América Latina, Velho 

(1982) vem a contribuir, esclarecendo que no Brasil e nos países periféricos, os passos do 

desenvolvimento do capitalismo seguem vias diferentes dos que ocorreram nos países centrais, pois 

no processo inicial de industrialização houve o acesso a tecnologias avançadas e neste sentido a 

acumulação de capital foi mais dinâmica e progrediu com o intuito de alcançar o nível geral de 

acumulação global. Não obstante, os processos de expropriação e desigualdade também avançaram 

de forma exponencial. 

c)  O avanço na “fronteira” 

No meio rural, a expansão da produção de café entre as décadas de 1940 e 1950 era notória, 

tendo como maior produtor o Estado de São Paulo, seguido por áreas novas de ocupação, no norte 

do Estado do Paraná. Em meados dos anos 1960 a cafeicultura, principal produto de exportação, 

perde seu posto de domínio da produção agrícola nacional. Foi nesta altura que nos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul houve a iminência de um pequeno produtor proprietário rural, 

cujas bases fundaram-se na migração de europeus para a região. Paralelamente, as áreas mais 

afastadas do Brasil Central foram sendo ocupadas com a pecuária extensiva (Velho, 1976). Quanto 

às relações sociais oriundas desta expansão agrícola, Oliveira (1972, p.16), considera que “(…) tanto 
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na abertura de fronteiras ´externas´ como ´internas´
6
, o processo é idêntico: o trabalhador rural ou 

morador ocupa a terra, desmata, destoca, e cultiva as lavouras temporárias chamadas de 

´subsistência´, nesse processo, ele prepara a terra para as lavouras permanentes ou para a formação 

de pastagens, que não são dele, mas do proprietário. Há, portanto, transferência de ´trabalho morto´, 

de acumulação, para o valor das culturas ou atividades do proprietário, ao passo que a subtração de 

valor que se opera para o produtor direto reflete-se no preço dos produtos de lavoura, rebaixando-os.”  

Neste sentido, o trabalhador rural foi duplamente expropriado, primeiro pela “transferência de 

trabalho morto” na abertura de novas áreas e depois no processo de venda do excedente da 

produção de subsistência a preços baixissimos. 

Porém, esse processo não ocorreu sem contradições e conflitos, tendo em vista que as áreas de 

expansões nas regiões do Paraná, Goiás e Maranhão estiveram entre as mais violentas no meio rural 

na década de 1950 (Velho, 1976). Bem como ratifica-se que, no processo de avanço da fronteira e de 

reprodução social deste trabalhador rural, o crescimento urbano – industrial foi fundamental, pois 

graças a este foi possível ampliar a produção e venda de gêneros alimentícios, conforme citamos 

anteriormente (Oliveira,1972).  

Foi também nos anos 1950 que no Nordeste, surgiram as Ligas Camponesas, movimento que 

entrou em confronto direto com os proprietários de terra vinculados à produção de cana, 

principalmente nos Estado de Pernambuco e da Paraíba. Velho (1976, p. 182) sugere que a melhoria 

da produtividade e do preço do açúcar modificaram a estrutura da plantation a qual culminou com 

esses confrontos, segundo ele “ […] com a melhoria dos negócios, houve por um lado a tentativa de 

retomada da produção direta nos casos em que essa havia se interrompido a partir de 1929, e por 

outro o início da substituição do sistema morador por um sistema capitalista mais típico de força de 

trabalho livre.”  

Outro fator importante para o entendimento do desenvolvimento do capital na agricultura 

brasileira foi o processo de migração para o interior do Brasil, realizado principalmente por ex-

trabalhadores das plantations e pequenos produtores. Um momento dessa vaga migratória foi 

provocado pela ocupação da Amazônia Brasileira no fim do século XIX e início do XX (1920), 

vinculada à extração de borracha, e cujos trabalhadores eram majoritariamente oriundos da região 

Nordeste, como afirmado em parágrafos anteriores. Com o fim do ciclo da borracha, parte destes 

trabalhadores permaneceu na região Norte do país, povoando algumas áreas próximas aos rios e 

igarapés, quando, nos anos 1950 ocorreu um novo avanço para as áreas da Amazônia estimulado, 

sobretudo, pela criação das rodovias regionais, a exemplo da Belém-Brasília.   

Nestes espaços de ocupação recente, os migrantes/trabalhadores constituíram-se como 

pequenos produtores rurais, cujas características gerais eram a produção de alimentos para 

autoconsumo e para o mercado nacional, e para quem a ocupação do interior aparece 

sistematicamente como uma das formas para desvincularem-se do trabalho nas grandes 

propriedades ou latifúndios. Velho (1976), entretanto, caracteriza esse mesmo processo como da 

                                                           
6
 Com relação às fronteiras “externas”, o autor refere-se à expansão de novas áreas de cultivo recentes, tais 

como na região Centro-Oeste e Norte do país. As fronteiras “internas” seriam impostas pela utilização das áreas 
de latifúndios até então não exploradas economicamente pelo proprietário, tais como as dos latifúndios 
canavieiros do Nordeste brasileiro. 
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formação de um campesinato, e que acontecera também na região nordeste do país, nas antigas 

áreas próximas das plantations. Sejam eles pequenos produtores, sejam campesinos, contudo, isto 

não significou mudanças na base da estrutura da propriedade da terra no Brasil e diversos autores 

afirmam que a estrutura agrária nacional manteve-se praticamente intocada naquele período.  

d) O domínio da produção industrial 

O valor produzido pela indústria urbana na renda interna brasileira superou o valor da 

produção agrícola apenas em meados de 1956 (Oliveira, 1972), ou seja, 26 anos após seu processo 

inicial, o que justificaria o uso do restringido por Graziano da Silva, explicitado em parágrafo anterior. 

Destacaram-se neste processo de avanço na industrialização do país, a criação das 

empresas estatais como a Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale S.A.), a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), ocorridas durante o governo 

Vargas (1930 – 1945).  

Ainda neste Governo Vargas, fomentou-se uma política de ocupação do interior brasileiro 

conhecida como a Marcha para o Oeste, que, iniciada nos anos 30, ocupou os Estados do Goiás, 

Mato Grosso e oeste do Paraná. Vale ressaltar que a extração de borracha na Amazônia brasileira 

teve um novo estímulo em decorrência da 2ª Guerra Mundial (1939 – 1945), o que deu um pequeno 

fôlego para um novo ciclo de migração de trabalhadores para a região. No Governo Dutra (1946 – 

1951), houve a criação da empresa pública Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e, já no Governo 

Kubitschek (1956 – 1961), a política de industrialização e de “desenvolvimento nacional” tornaram-se 

centrais na agenda governamental e, como exemplo desse esforço, temos a construção da capital no 

interior (Brasília), a construção de grandes rodovias regionais (como a Belém-Brasília, ligando o 

interior aos grandes centros urbanos) e o estímulo ao investimento de capital internacional no país
7
. 

Quanto ao período final do Governo Kubitscheck, Graziano da Silva (1982) o descreve como um 

“novo” avanço do processo de acumulação de capital no Brasil, em que o Estado fez uma forte 

intervenção para estimular a formação de uma “indústria pesada”. Oliveira (1972) descreve que neste 

período ocorreram investimentos em áreas chaves do “sistema”, tais como, do setor automobílistico, 

da indústria de celulose e cimento, da ampliação do sistema rodoviário brasileiro, bem como, da 

capacidade de siderurgia, da naval/portuária e outros. 

Conforme estes autores, houve um período de “depressão” no desenvolvimento da produção 

industrial no Brasil entre os anos 1962 e 1966/67, e uma posterior recuperação do processo de 

acumulação de capital até início dos anos 1970. Oliveira (1972, p.60) considera que esse processo 

                                                           
7
 Velho (1976, p.158) irá definir essa fase de abertura para investimento de capital externo como 

“cosmopolitismo”, conforme segue: “…atitude favorável a uma integração sem maiores barreiras no sistema 

capitalista internacional com  poucas restrições ao capital estrangeiro e apoio ao livre comércio.” Já Oliveira 
(1972, p.45), percebe que esse período de desenvolvimento da indústria brasileira não esteve centrado dentro de 
uma estratégia de avanço do capital internacional sobre o Brasil. Tal fato é justificado pela presença irrisória de 
capital norte-americano investido no país, “…A posição do capitalismo internacional, principalmente a do 
capitalismo do país hegemônico, era, muito ao contrário, amarrada à antiga divisão internacional do trabalho, em 
que o Brasil comparecia como produtor de bens primários de exportação. Assim, é difícil reconhecer uma 
estratégia do capitalismo internacional em relação à aceleração da industrialização brasileira.”  Os ditos 
investimentos, neste período, foram oriundos em sua maioria de empresas europeias, japonesas e de capital 
nacional ou estatal, subsidiado via BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), o atual Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  
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de “recessão” deveu-se às medidas de “contenção da demanda” adotadas para regulação da inflação 

e, de forma “contrária à anterior”, o processo de recuperação econômica deu-se com o “aumento dos 

créditos, aumento dos gastos governamentais e estímulo à demanda.”.  

Para nós, uma característica fundante do avanço industrial é a formulação acerca da 

necessidade de repressão da força de trabalho para a manutenção da acumulação de capital. A 

repressão aos trabalhadores deu-se na esfera política, mais claramente em 1964 com golpe de 

Estado, e na esfera econômica, com a deterioração dos salários mínimos, mantidos a patamares 

abaixo do necessário à reprodução social dos trabalhadores, para além do intuito de manter as taxas 

de lucro altas e possibilitar a expansão do capital monopolista e sua vinculação ao capital bancário, 

todas elas entendidas como novas formas do processo de acumulação (Oliveira, 1972). Tais fatores 

tiveram como base a intervenção do Estado brasileiro para garantir os processos de acumulação, 

bem como para garantir a depreciação dos salários da classe trabalhadora, contribuindo para a 

crescente pauperização desta e para a concentração de capital e de “renda” no setor industrial, 

localizado principalmente no Centro-Sul. 

e) A aliança agricultura e indústria   

Sorj (2008) ao estudar o desenvolvimento do capital na agricultura do período após os anos 

1960, considera que a agricultura deu um salto qualitativo com a sua vinculação a indústria, dando 

origem aos “capitais agroindustriais”. Assim, a agricultura se tornou uma parte da indústria e do 

processo industrial
8
, o que significa afirmar que o desenvolvimento da agricultura estava imbricado ao 

desenvolvimento da indústria e dependeu desta para garantir o seu processo produtivo e a 

continuidade da acumulação de capital. Uma característica deste processo foi a contínua e ampliada 

incorporação de maquinário e insumos industriais na produção agrícola bem como a sua ligação com 

a indústria agroalimentar e de insumos agropecuários (maquinário, adubos químicos, agrotóxicos, 

sementes industrializadas etc.). Vale lembrar que esse processo de expansão do desenvolvimento do 

capital na agricultura ocorreu com maior intensidade no Centro-Sul do país e abarcou desde as 

antigas áreas de plantation até as pequenas propriedades cujo cerne das relações de produção era o 

trabalho familiar. 

 Neste sentido, resume-se de forma geral que houve modificações nas relações produtivas na 

agricultura, tais como, a transformação de latifúndios em grandes empresas agropecuárias, a 

consolidação das relações assalariadas no campo, o crescimento de um setor de “pequenos 

produtores pauperizados”, “marginal”, com poucos vinculos ao processo de circulação de 

mercadorias e da produção industrial, cuja a “aparição” ocorreu principalmente na região Norte e 

Nordeste do país (Sorj, 2008). Tal processo de acumulação reafirma a dicotomia entre as regiões no 

                                                           
8
“A agroindústria abarca um amálgama de capitais em constante mudança e expressa um esforço contínuo no 

sentido de transformar a agricultura num processo industrial. Como tal, não existem limites estáticos nem 
preestabelecidos: a sua área de alcance é determinada pelo progresso e inovações tecnológicas” (Sorj, 2008,p. 
129). Já Gorender (1994, p.17) afirma que “ [no] modo de produção capitalista constituído, a agricultura não é 
simplesmente agricultura, ela é também um ramo industrial como a siderurgia, a tecelagem, o ramo 
mecânico(…)”. Para Shanin (1979, p.224),  “ [A] agricultura, superada plenamente pelos métodos industriais de 
produção, torna-se ‘apenas um ramo da indústria’”(tradução nossa). 
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Brasil, com as regiões Sul e Sudeste representando o “moderno” e o industrial e as regiões Nordeste 

e Norte o “atraso” e a “pauperização”.  

Sorj (2008) aponta três aspectos que, para ele, são fundamentais no processo da 

“agroindustrialização”. O primeiro, a ampliação da produção agrícola e o “incremento do 

sobretrabalho gerado na agricultura”; segundo, a criação de um “novo” espaço de “valorização” do 

capital; e por último, “o incremento de divisas necessárias” que garantiu o desenvolvimento do 

“modelo econômico” para aquele período. Esse processo de modernização agrícola teve, novamente, 

o apoio do Estado para a sua efetivação. Delgado (2005, p.59), retratando estas políticas públicas 

para o setor agrícola: “Percebe-se [nestas] a grande evidência na liberalidade da política de crédito 

rural, a prodigalidade dos incentivos fiscais – principalmente nas desonerações do imposto de renda 

e do imposto territorial rural –, e ainda o aporte direto e expressivo do gasto público na execução das 

políticas de fomento produtivo e comercial(…)”.  

Como exemplificação do que foi esse processo de modernização com apoio do Estado, o crédito 

rural saiu de um índice de crescimento real de 100, em 1969, para de 503, no seu auge em 1979. O 

uso de adubo químico, NPK, em 1960 era de cerca de 198 mil toneladas e em 1980 atingiu apenas 

um pouco mais que 4.000 mil toneladas. O número de tratores de 04 rodas ou esteira, sem a 

quantificação da potência, sai de uma frota nacional de 61.345 unidades, em 1960, para o montante 

de 545.205 unidades de tratores, em 1980 (Delgado, 2005, p.60). Contudo, o quantitativo de 

estabelecimentos rurais que possuíam tratores em 1985 não passava de 7% do total (Graziano da 

Silva,1996, p.171).O conjunto desses apoios via “políticas agrícolas e comerciais” do Estado 

brasileiro para esse setor agrícola do capital, é caracterizado por alguns autores como a 

“Modernização Dolorosa”, a “Modernização conservadora” ou a “Via Prussiana” brasileira, tendo em 

vista que teve como base a modernização do latifúndio sem modificar a estrutura agrária ou a 

propriedade da terra. O trabaho de Germer (1992) traz para nós uma análise importante acerca deste 

processo de industrialização do campo. Vale retornarmos um pouco.  

Segundo o autor, um dos fundamentos para a compreensão da agroindustrialização refere-se ao 

processo anterior de industrialização nas áreas urbanas, iniciada nos anos 1930, e a ação do Estado 

em benefício desta, como mencionado em parágrafos anteriores. Tais fatos contribuíram para o 

fortalecimento político e econômico deste setor industrial, que possuía “interesses próprios a 

defender”. Com a industrialização, ocorrerá a expansão dos centros urbanos, das metrópoles, 

decorrendo no crescimento do mercado interno, tanto em volume quanto em diversidade de 

mercadorias. Contudo, até meados dos anos 1945–1950, a forma majoritária da produção agrícola 

dos latifúndios – a plantation - estava moldada, ainda, para a produção de determinados produtos
9
 de 

exportação. Tal estrutura estanque não possibilitou o mesmo retorno econômico dos anos anteriores, 

o que repercutiu na limitação das exportações e consequentemente restrição das importações de 

produtos manufaturados para a indústria. Germer irá definir esta passagem como uma “crise” para o 

setor latifundiário e em parte para o industrial e que será resolvida com um acordo entre estes 

setores, culminando nas políticas de industrialização do governo Kubitschek.  

                                                           
9
 Os chamados “produtos tropicais”, tais como, a cana, o cacau, o café, que possuíam neste período 

considerável concorrência com outros países “tropicais”, ou de economia dependente, a qual restringe as 
comercializações brasileiras no mercado externo.  
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Contudo, estas não foram suficientes para garantir a modernização ampla dos latifúndios. Tais 

processos não ocorrem de maneira pacífica, como já mencionamos, e houve uma crescente 

sindicalização de trabalhadores rurais
10

 e a reinvidicação da reforma agrária passou a aparecer 

constantemente nas pautas dos assalariados e dos pequenos produtores rurais. O golpe de 1964 

estancou este processo de “crise” e trouxe à tona a necessidade de modificar a estrutura agrária 

brasileira e conter o avanço das lutas sociais no campo. Essas mudanças deram-se com o 

investimento estatal para garantir as bases da agroindustrialização, a introdução de novos produtos 

alimentares na pauta de exportação bem como para atender o crescente mercado interno e o avanço 

de técnicas e tecnologias de produção “modernas” nas áreas de latifúndio. 

Em resumo a agroindustrialização teve motivações políticas e econômicas que repercutiram, de 

forma definitiva, na base de relações sociais que estavam “consolidadas” na antiga plantation e no 

meio rural brasileiro, “(…) uma vez que a estrutura econômica capitalista implica além de uma 

revolução técnica, principalmente, a ocorrência de uma revolução na estrutura de classes e nas 

relações sociais de produção” (Germer, 1992, p.7). Uma repercursão visceral deste processo foi a 

ampliação do trabalho assalariado como forma majoritária de relação da nascente “grande empresa 

capitalista agrícola” com os trabalhadores rurais. Outras repercursões sociais derivaram da 

intensificação do uso de mecanização, tratores e colhedeiras, da ampliação da escala de produção e 

da escala de lucro. Estes processos tiveram como resultantes, de forma geral, a exclusão de diversas 

pequenos produtores do processo produtivo
11

, a crescente onda de migrações e a venda periódica de 

força de trabalho como uma constante na realidade da pequena produção, a qual Germer (1992) 

caracterizará como ampliação do semi-assalariamento no meio rural. 

Para este autor o processo da “agroindustrialização” foi um marco fundamental no 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira e na modificação da “estrutura de classes” 

no campo. Sendo que estas novas conformações sociais, das relações sociais de produção, tiveram 

e têm importância central para o entendimento da acumulação capitalista no Brasil.  

Ainda acerca do processo de vinculação da indústria com a agricultura, Graziano da Silva (1996, 

p.26-35) a caracteriza como uma “nova dinâmica” da agricultura brasileira, pelo fato, de apesar de em 

anos anteriores a 1965 a agricultura iniciar seu processo de modernização, com o uso de maquinário 

                                                           
10

 Neste processo de mobilização dos trabalhadores rurais no campo tiveram papéis importantes o Partido 
Comunista Brasileiro – PCB  e a Igreja Católica. Para um breve entendimento ver Velho 1982, p.125-136. 
11

 “Uma modernização que não mais converte camponeses em proletários, mas que está “lumpenizando” esses 
trabalhadores. Ou seja, que na verdade está transformando os trabalhadores rurais em desempregados, 
marginais, prostitutas, trombadinhas etc.” (Silva, 1982,p.64) ou ainda conforme Shanin (1979, p.225) acerca dos 
padrões de desenvolvimento nas chamadas “sociedades subdesenvolvidas” considera que “no mundo do 
pequeno produtor, isto não se expressa pelo incremento do desemprego, mas pelo subemprego “disfarçado”, a 
“sobrepopulação rural”, a queda do ingresso per capita  e o aumento da miséria”. (tradução livre nossa). Marx 

(1988, p. 198) ao caracterizar esse processo constante de expropriação dos trabalhadores rurais com o 
desenvolvimento do capital, tem que: “Assim que a produção capitalista se apodera da agricultura, ou à medida 
que se apoderou dela, decresce, com a acumulação do capital que aí funciona, a demanda da população 
trabalhadora rural de modo absoluto, sem que sua repulsão, como na indústria não-agrícola, seja 
complementada por maior atração. Parte da população rural encontra-se, por isso, continuamente na iminência 
de transferir-se para o proletariado urbano ou manufatureiro, e a espreita de circunstâncias favoráveis a essa 
transferência(…) Essa fonte de superpopulação relativa flui, portanto, continuamente. Mas seu fluxo constante 
para as cidades pressupõe uma contínua superpopulação latente no próprio campo, cujo volume só se torna 
visível assim que os canais de escoamento se abram excepcionalmente de modo amplo. O trabalhador rural é , 
por isso, rebaixado para o mínimo do salário e está sempre com um pé no pântano do pauperismo.” 
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e insumos químicos, é com a conformação da agropecuária atrelada à indústria, ou seja, apenas 

quando o ramo industrial define o padrão de avanço tecnológico e produtivo da agropecuária que 

ocorrerá o salto produtivo e técnico mencionados nos parágrafos anteriores. O autor ressalta o papel 

que o crédito público teve nesse período “como principal veículo do projeto modernizador”, por meio 

da criação do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR. Posteriormente, este será vinculado ao 

“sistema financeiro geral”, o que possibilitará a entrada de outros capitais na agricultura, 

especificamente o bancário. 

Neste sentido, a conformação de capitais na agricultura se complexifica, uma vez que a 

indústria, a agricultura e os bancos estão fundidos em um único processo, sendo este o de garantia 

da produção e reprodução do capital, conforme Lênin (1980,p. 59) “O capital libertou a agricultura do 

regime feudal; ele a introduziu no circuito comercial e a partir daí, no desenvolvimento da economia 

mundial; ele a arrancou da estagnação e da rotina da idade média e do patriarcado. Mas, longe de 

eliminar a opressão, a exploração, a miséria das massas, ele desencadeia estes flagelos sob uma 

nova forma e restaura suas antigas formas sob uma base “moderna”. Não apenas o capitalismo não 

elimina a contradição entre a indústria e a agricultura, mas ao contrário, ele a aprofunda e agrava 

cada vez mais. O jugo do capital, que se forja sobretudo na esfera do comércio e da indústria, pesa 

cada vez mais sobre a agricultura.” 

Graziano da Silva (1996, p.27) nos dá alguns dados acerca da inserção de outros setores da 

burguesia na agropecuária, demonstrando que os “principais grupos empresariais com atividades 

rurais” são vinculados à “indústria de equipamentos e insumo para agricultura”, ao “mercado 

imobiliário”, “empresas industriais (metal-mecânica, siderurgia, metalurgia…: p.ex. Vale do Rio 

Doce..)”, “bancos (…Itaú…)”, “transportes” e “financeiras – seguradoras” (Grifo nosso). 

 Reafirma-se portanto, que com o movimento de acumulação do capital neste período de avanço 

do processo de industrialização, a diferenciação entre as relações sociais de produção na agricultura 

apareceu de forma mais clara com a ampliação do assalariamento e no surgimento de pequenos 

produtores independentes em fase de diferenciação técnica e produtiva (sobretudo no Centro-Sul e 

Sul do país, no campesinato no Nordeste e na expansão da fronteira na região da Amazônia).  

Nesse contexto, surgiram ou foram reconfigurados diferentes movimentos sociais vinculados à 

luta pela terra e à luta sindical (como por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

– MST e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG), o que nos chama 

atenção para a relevância da questão agrária e do debate acerca da reforma agrária, a que 

entretanto, não nos dedicaremos aqui. Tampouco seguiremos com a caracterização da expansão 

agroindustrial por entender que apesar de ter sua gênese nesse período, não se restringe a ele e não 

houve uma modificação plausível na estrutura agrária e de posse da terra desde os anos 1985 até 

hoje. Comprovam  tal afirmação a análise de diversos estudos acerca da concentração de terras no 

Brasil, tais como os de Hoffmann (2001) e Delgado (2005). 

Todavia, cabe pontuar que a grande agricultura capitalista deste período não perdeu seu espaço 

e seu status político e econômico com a abertura democrática do país como nos mostra o 

crescimento da chamada “bancada ruralista”, que chega a ter, após 1985, em torno de 25 a 30% dos 

deputados e senadores do Congresso Nacional (Delgado, 2005).  
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1.2 - Caracterização da pequena produção
12

 

 

Como apontamos no início do capítulo, houve concepções diversas acerca da conceituação e 

caracterização da pequena agricultura no Brasil. Historicamente este debate continua bastante 

presente na análise das “questões sociais” brasileiras devido ao avanço do capital no campo e da não 

realização de uma “reforma agrária” que incluísse os trabalhadores rurais. Contudo, ateremo-nos na 

compreensão de alguns aspectos da pequena produção na atualidade, com o intuito de verificar a 

consonância entre o conceito de “agricultura familiar” utilizado pelas políticas públicas e seu respaldo 

na realidade concreta. 

Vale ressaltar que iremos nos basear apenas em alguns poucos autores sem retirar o mérito ou 

a importância da dual discussão acerca da “agricultura familiar” e do “campesinato”, centrada na 

defesa do trabalho familiar e de diferentes modelos de desenvolvimento para o campo no Brasil, 

respectivamente, de composição ou de oposição ao “agronegócio”. Neste sentido, apontaremos 

algumas conceituações acerca da conformação social no campo brasileiro do período da 

consolidação da “agroindustrialização” após 1980 e o debate acerca da agricultura familiar nos dias 

atuais. 

a) A perpectiva de modernização da “pequena produção”  

Retornando um pouco no tempo, estes primeiros parágrafos orientam-se no trabalho de 

pesquisa realizado por Wilkinson (2008)
 
tendo em vista sua análise de um programa governamental 

do período militar, especificamente da década de 1970, para as áreas de pequena produção do 

Nordeste brasileiro. Apontamos algumas de suas perspectivas com intuito de observar a relação do 

Estado com este setor da pequena agricultura. 

Naquele período, segundo Wilkinson (2008), o Estado brasileiro interveio com o objetivo de 

eliminar as áreas minifundistas e de constituir uma “classe média rural” na região Nordeste (litoral e 

agreste) por meio da redistribuição das áreas de minifúndio e da “colonização” de áreas no Maranhão 

e na Amazônia. Tal intervenção compôs a estratégia de um programa regional de “desenvolvimento 

rural”, denominado PoloNordeste, que, conceitualmente, definiu seu público beneficiário como 

“pequeno produtor” e sua caracterização básica passava pelo tamanho da área, pela renda de até 02 

salários mínimos e pelo trabalho essencialmente familiar. Destaca-se ainda que, neste período, o 

debate acerca da “pequena produção” tomou um certo corpo e teve influências do debate acadêmico, 

bem como da elaboração e das perspectivas de atuação dos organismos internacionais que estavam 

agindo na região, especificamente o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Para Wilkinson (2008, p.21), as propostas do Estado, BM e BID para o 

Programa são uma espécie de “pacote” de modernização do setor, cujo “[…] elemento-chave é a 

necessidade de incrementar a produtividade com base na absorção de insumos modernos, 

estimulada pelas equipes de extensão rural governamentais e viabilizada pela oferta de crédito oficial 

subsidiado.” 

                                                           
12

 Entendemos por pequena produção aqueles estabelecimentos agropecuários que possuem baixos valores de 
capitais, tais como, instrumentos, máquinas, instalações etc..  
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O debate acadêmico acerca das possibilidades da viabilidade econômica e social da 

“integração” entre as pequenas unidades de produção e o processo de produção agroindustrial, 

principalmente na região Sul e Sudeste, influenciou as perspectivas do programa estatal, uma vez 

que vislumbrava uma saída pela via da “modernização” para os minifundistas nordestinos. Entretanto, 

o programa PoloNordeste parece ter tido diversos percalços que não viabilizaram a “modernização” 

agrícola no Nordeste e nem a transformação da “pequena produção” em um setor “médio” ou em uma 

“classe média rural”, como propunha inicialmente.  

Além do mais, a conceituação do “trabalho basicamente familiar” na reprodução social da 

“pequena produção” necessitava ainda de uma crítica adequada, tendo em vista que correntemente, 

em especial o Estado, minimizava a perspectiva do “trabalho não-familiar” na reprodução dos 

minifúndios bem como a importância destes serem um “reservatório de força de trabalho”(Wilkinson, 

2008, p.30).  

Citamos este trabalho de Wilkinson para demonstrar uma política do Estado brasileiro na região 

do nosso estudo de caso e como a concepção governamental tem aproximações não apenas com os 

organismos internacionais, mas com o debate acadêmico da época. Cuja saída para pequena 

produção, segundo a ótica governamental, perpassava pela modernização e disponibilização de 

crédito público e investimentos em infra-estruturas na região, sem contudo avaliar as consequências 

dessa modernização para os seus beneficiários.  Verificamos, ainda, que o conceito de “pequeno 

produtor” inicialmente vinculava-se aos estabelecimentos minifundistas, de baixa renda e que a sua 

vinculação a trabalhos externos foram recorrentes.  

b) As “classes sociais” durante o período da modernização agrícola  

Germer (1992) propõe uma análise da “estrutura social capitalista na agricultura”  utilizando-se 

de dados censitários de 1985. Esta estruturação que traz uma caracterização interessante para o 

estudo do processo de conformação social da “agroindustrialização” no campo, de forma simples, 

diferencia as “classes sociais rurais” por tamanho da área total do estabelecimento agrícola, 

contratação de força de trabalho e venda de força de trabalho. 

Um primeiro componente desta estrutura social, segundo Germer (1992,p.24), são os 

“agricultores semi-assalariados”, os quais, “são os pequenos agricultores que tem muito pouca terra e 

outros meios de produção, de modo que o rendimento que obtêm da produção própria não é 

suficiente para a sobrevivência da família.” E são semi-assalariados porque “(…) trabalham 

regularmente (embora, não continuamente, devido à sazonalidade) como assalariados, pois o salário 

é indispensável para sua manutenção”
13

.  

O autor avança ratificando que “estes tipos de trabalhadores sempre existiram no Brasil”, sendo 

anteriormente caracterizados como colonos, arrendatários, posseiros, moradores etc., e que “o 

processo de proletarização constitui apenas uma mudança na forma que a exploração do seu 

trabalho assume para a produção de excedente” (Germer, 1992, p.24). Destaca que os semi-

                                                           
13

 Shanin (1979, p.224) ao debater os padrões de desenvolvimento do capital no campo, adiantou-nos que 
“alguns estudiosos da sociologia polonesa e alemã haviam demonstrado o crescimento de um novo estrato de 
camponeses-trabalhadores que complementam sua produção agrícola, principalmente de subsistência, 
vendendo sua força de trabalho” (Tradução nossa). 



24 
 

assalariados são essenciais nos processos de acumulação do capital, inclusive nos países centrais, 

sendo, em muitos casos, espécies de “operários com um lote de terra…, inclusive como figura típica 

do próprio proletariado industrial” (idem,p.25) e “constituem as mais importantes parcelas do 

chamado exército industrial de reserva” (idem,p.26). Neste sentido, este contingente importante de 

produtores rurais foi caracterizado pelo autor enquanto trabalhadores rurais, mesmo que em período 

parcial, devido à importância do assalariamento na sua reprodução social.  

As demais classes da estrutura social do campo que Germer (1992) considera são o proletário 

rural, que abarca os trabalhadores rurais permanentes e temporários
14

 e que em conjunto com os 

semi-assalariados compõe a força de trabalho rural. Em oposição a esta, se conformaram dois 

“setores” do que chama burguesia agrária dividida em “grande burguesia”, cujas propriedades eram 

acima de 100 hectares, e “média burguesia”, com propriedades na faixa entre 100 e 50 hectares. Há 

ainda uma “camada intermediária” composta também por dois setores, um da “pequena burguesia” - 

proprietária de terras entre 20 e 50 hectares - e outro de produtores mercantins simples, com 

unidades de produção menores que 20 hectares.  

As diferenças entre estes dois últimos setores da “camada intermediária” referem-se, sobretudo, 

ao acesso ao maquinário e a contratação de força de trabalho esporádica que estaria presente na 

“pequena burguesia”, mas não na camada de “produtores mercantis simples”.  

 Deste trabalho de Germer, independente da estratificação por área, importa-nos salientar os 

aspectos que perpassam a pequena produção e os quais o autor caracteriza como estabelecimentos 

de produtores “mercantins simples” e de “trabalhadores semi-assalariados”, enquadrados no aspecto 

de baixo uso de capitais e a centralidade do trabalho externo ao estabelecimento para a reprodução 

da pequena produção agrícola. Dito isto, prosseguiremos com a análise da chamada agricultura 

familiar. 

c) A ascensão da agricultura familiar 

 Graziano da Silva (1996, p.172-174) analisa o processo da “agroindustrialização” no Brasil e 

demonstra que, em parte, a diferenciação que se conformava entre setores da pequena produção no 

Brasil virá a vincular-se com as definições de “campesinato” e de “agricultura familiar” atuais. Onde o 

primeiro tendeu à “proletarização” e ao “processo crescente de subordinação do trabalho ao capital”, 

e a “agricultura familiar” logrou se conformar como o setor moderno e “próspero”. Em suas palavras 

“(…) à diferenciação do campesinato, desenha-se uma polarização crescente: de um lado uma perda 

produtiva dos segmentos mais pobres de pequenos produtores, de modo a converter a terra que 

possuem em mero local de moradia ou, quando muito, produção para autoconsumo familiar; de outro, 

uma tecnificação crescente dos produtores familiares integrados aos complexos agroindustriais, 

aliando um patrimônio imobilizado cada vez maior a menores níveis de autonomia na organização de 

seu próprio processo produtivo. Ou seja, de um lado, um segmento de empresas familiares 

relativamente prósperas e bastante tecnificadas, que tende a ser mais estável e a `imobilizar-se´ 

                                                           
14

 Aqui representado, sobretudo, pelo aparecimento dos chamados “boiás-frias” que eram os trabalhadores 
assalariados sazonais das grandes áreas de produção, vinculados principalmente a indústria sucroalcooleira em 
São Paulo, que foi estudado por diversos acadêmicos no Brasil. 
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através dos contratos de integração em distintos ramos de atividades; de outro, uma continua 

recriação/destruição em todos os cantos do país dos pequenos produtores pauperizados, pouco 

tecnificados e não integrados(…)”. 

 Neste mesmo trabalho, o autor traz dados acerca da população economicamente ativa (PEA) 

no anos 1990, para demonstrar o crescimento das atividades não agrícolas na PEA com domicílio 

rural. Segundo ele, “(…)de cada três pessoas economicamente ativas que residem na zona rural, 

uma está ocupada em atividades não agrícolas (…)” (Graziano da Silva, 1996,p.179-180). Esta 

parece uma tentativa de justificar na realidade concreta a passagem do estabelecimento rural como 

unidade produtiva para um espaço de moradia, característica esta da pequena produção ou do 

campesinato, conforme citação do parágrafo acima. Além disso, essas informações contribuem em 

um momento posterior para a construção da sua tese acerca do “novo rural brasileiro”
15

 e da 

“pluriatividade”
16

 na agricultura brasileira. 

No ano de 2001, Graziano compõe a coordenação técnica do “Projeto Fome Zero” que será a 

base do “Programa Fome Zero”, do governo do então Presidente Lula da Silva. Nesse documento, 

referem-se constantemente à “agricultura familiar”, “unidades familiares rurais” ou “agricultura de base 

familiar”. Já em texto de 2010, o autor considera outros aspectos da agricultura brasileira com intuito 

de contribuir com uma caracterização que ultrapasse a usual divisão de estabelecimentos em 

pequeno/médio/grande, atrasado/em transição/moderno utilizados por alguns acadêmicos e teóricos 

da questão agrária no Brasil. Graziano da Silva (2010) sugere às caracterizações das “classes” 

agrícolas a importância de considerar-se a renda oriunda da agropecuária, bem como o número de 

trabalhadores empregados (temporários e permanentes) nos estabelecimentos. 

A conceituação da “agricultura familiar” teve no Brasil a influência de trabalhos e autores 

europeus, os quais aparecem nos estudos da questão agrária. Para compreender melhor algumas 

dessas concepções abordaremos o trabalho de Oliveira Baptista, acadêmico da agronomia 

portuguesa, que possui interessante abordagem acerca do desenvolvimento da agricultura na Europa 

e possui estudos acerca da realidade do campo brasileiro. 

 Baptista (s.d., p.04), em seu texto de título Camponeses e agricultores familiares, dois mundos, 

versa algo semelhante ao mencionado por Graziano da Silva (1996), ao discorrer acerca das 

questões que defrontam o “campesinato”, “exploração do trabalho” e “exclusão”. O autor analisa que, 

no Brasil, parte da pequena produção passou por um processo de modernização semelhante aos que 

ocorreram nos países desenvolvidos integrando-se ao “mercado como uma agricultura competitiva”, à 

semelhança da “empresa familiar” de Graziano. Contudo, o processo de modernização “excluiu” parte 

                                                           
15

 Com relação ao “Novo Rural” ou ao “Rurbano”, Graziano (1997, p.1) diz “Em poucas palavras, pode-se dizer 
que o meio rural brasileiro se urbanizou nas duas últimas décadas, como resultado do processo de 
industrialização da agricultura, de um lado, e, de outro, do transbordamento do mundo urbano naquele espaço 
que tradicionalmente era definido como rural. Como resultado desse duplo processo de transformação, a 
agricultura – que antes podia ser caracterizada como um setor produtivo relativamente autárquico, com seu 
próprio mercado de trabalho e equilíbrio interno - se integrou no restante da economia a ponto de não mais poder 
ser separada dos setores que lhe fornecem insumos e/ou compram seus produtos”. 
16

 Segundo Graziano e Campanhola (2004, p.1), “(o) conceito de pluriatividade refere-se a combinação de 
atividades agrícolas com outras atividades que gerem ou não ganhos monetários, independentemente de serem 
internas ou externas à exploração agropecuária. Isso permite considerar todas as atividades exercidas por todos 
os membros do domicílio. Desse modo, os conceitos de diversificação produtiva e da agricultura em tempo 
parcial ficam contidos no conceito de pluriatividade (…).”  
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considerável da população rural do processo produtivo e esta segue procurando evitar sua 

“desinserção social” ao submeter-se a trabalhos “subpagos”. 

Esse texto caracteriza o desenvolvimento de dois setores na agricultura de “base familiar”, cujas 

diferenças básicas entre camponeses e agricultores familiares referem-se ao acesso às tecnologias, 

segundo a relação dos estabelecimentos com o “mercado dos meios de produção”. Na sua forma 

geral, o setor tecnificado se desenvolveu principalmente nos países desenvolvidos (Estados Unidos e 

Europa), com suas nuances nacionais e locais, mas majoritariamente definida como “agricultura 

familiar”.  

No caso do Brasil, o autor afirma, ocorreu um “processo distinto”, em que há um setor 

pauperizado, extremamente dependente de fatores naturais - o campesinato - e um segundo, 

moderno, tecnificado e “competitivo” ao qual o autor não chega a denominar expressamente de 

agricultura familiar, apesar das semelhanças conceituais.   

Além do aspecto econômico-tecnológico, Baptista utiliza-se das diferenciações 

campesinato/agricultor familiar amparado por um “plano sociológico” feito com base nas 

características apontadas por Mendras (Les societés paysannes, Paris, 1995) em relação ao 

campesinato, que guardaria uma “relação mágica com a natureza” ausente no “moderno” agricultor 

familiar. Em As agriculturas familiares (1993, p.43), Baptista, apresenta as modificações no rural 

português e descreve melhor sua concepção acerca da agricultura familiar e ratifica que esta é um 

segmento produtivo heterogêneo, que “se diferencia em função dos modos de articulação com a 

economia e a sociedade onde se insere” e que, portanto, existem “agriculturas familiares e não 

agricultura familiar”, no singular. E enfatiza dois eixos comuns desta agricultura heterogênea, em que 

“todo o trabalho, ou maior parte dele, é efectuado pela família agricultora e a reprodução das 

unidades agrícolas, ao nível dos meios de produção, é já acentuadamente mercantilizada”, o que 

confirma a passagem apresentada do texto anterior acerca da caracterização econômica da 

agricultura familiar.  

Neste texto, Baptista diferencia, ainda, as agriculturas familiares de Portugal em três aspectos 

gerais, “produção, trabalho e apoio social”, cujas dinâmicas seriam primeiro as que obtêm renda 

majoritariamente da venda mercadorias, segundo, as que consorciam a produção agrícola com a 

venda de força de trabalho (e neste sentido a renda externa é maior que a oriunda do 

estabelecimento agrícola), e, ainda, uma terceira agricultura familiar que obteria renda 

majoritariamente de apoios sociais oriundos do Estado, tais como, pensões e aposentadorias 

(reformas). Porém, o autor coloca que esta estrutura de análise “não se ajusta” para a caracterização 

de sociedades periféricas como, por exemplo, “é o caso do Brasil”, não aparecendo nem o segundo e 

nem o terceiro padrão descritos anteriormente, “pelo menos em amplitude significativa”, e apresenta 

uma característica específica do desenvolvimento da agricultura “destes países” e do Brasil, 

nomeadamente, a ocorrência de uma “grande faixa da população ligada à atividade agrícola e à terra 

que se situa marginalmente em relação ao sistema econômico e que também vem sendo empurrada 

para uma crescente marginalização social” (Idem, Ibid., p.35).  

Baptista (2001, p.83-96) apresenta, ainda, quatro dimensões importantes para a caracterização 

das diferenciações na “agricultura familiar”, dos quais iremos salientar dois, sendo estes os aspectos 
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da “dimensão e a economia” e “os critérios de funcionamento econômico” das unidades de produção 

familiares. No primeiro ponto, Baptista salienta a importância que a mecanização possui para a 

ampliação da produtividade do trabalho, e também de alguns outros fatores, tais como, a ampliação 

da capacidade técnica dos agricultores, os melhoramentos genéticos, o uso de insumos químicos 

etc.. Ratifica, ainda, que não há uma correlação linear entre “ótimo econômico” e a grande 

propriedade, pois, diversas unidades de produção de tamanhos médios e pequenos conseguem 

atingir os ganhos econômicos necessários para remunerar o trabalho, a terra e seus capitais, em 

conformidade com os preços médios do mercado. Porém, nas regiões Centro e Norte da Europa, as 

grandes dimensões vêm ganhando maiores porções de solo e, neste sentido, percebe-se um claro 

movimento de concentração da produção agrícola nestas unidades maiores em detrimento das 

demais unidades de produção agropecuária. 

O segundo item, “critérios de funcionamento econômico” versa acerca do “consenso” de que a 

“agricultura familiar” consegue reproduzir-se, manter-se economicamente como unidade produtiva 

sem necessariamente remunerar o trabalho, os capitais e a terra, conforme os preços “correntes” no 

mercado. O autor ainda caracteriza algumas diferenciações entre as agriculturas familiares em que 

um dos critérios é a possibilidade de obter as remunerações médias dos componentes terra, trabalho 

e capitais. Neste sentido, descreverá, inicialmente, dois tipos de explorações familiares: uma 

denominada empresarial, que possui diversas semelhanças com a exploração capitalista; e outra, 

tradicional, que não consegue obter os pagamentos médios, citados acima, e com maior frequência 

irá ter como estratégia de reprodução social a obtenção de rendimentos oriundos de outros setores 

(indústria e serviço) ou de atividades não-agrícolas. 

 Outro aspecto que merece relevância é a demonstração de que a unidade de produção 

”familiar” já não mais se comporta como uma unidade familiar de trabalho, mas está mais próxima de 

ser uma unidade de gestão familiar, tendo em vista que parte do agregado familiar possui outros 

vínculos com a unidade, ou seja, não possuem vínculos com a produção agrícola e fazem outros 

usos da unidade. Neste sentido, poderia caracterizar-se a exploração agrícola como unidade de 

gestão e uso familiar (Baptista, 1995, p.848). 

As referências e concepções que Baptista nos apresenta parecem destacar o aspecto da 

diversidade da agricultura familiar em Portugal e no sul da Europa, onde houve uma ampliação nos 

usos de insumos externos ao estabelecimento e que, ao nosso ver, é uma característica essencial 

para a diferenciação da agricultura familiar, bem como para manter as remunerações médias do 

trabalho, terra e capital e neste sentido serem análogas às unidades de produção capitalistas sem 

trabalho familiar. Estes apontamentos acerca da agricultura familiar portuguesa pode nos ajudar a 

explicar ou entender melhor este setor da agropecuária brasileira, apesar da proposta teórica 

apresentada por Baptista referir-se especificamente ao estudo de outra realidade concreta. 

Com relação a agricultura brasileira, Navarro (2010) apresenta a necessidade de uma 

caracterização teórica da agricultura familiar que possua uma base empírica possível de agregar os 

diversos grupos, estratos e/ou subgrupos que compõem o universo dos estabelecimentos agrícolas 

cuja a “gestão” do trabalho é familiar. Segundo este autor, o conceito de agricultura familiar surgiu 

inicialmente das caracterizações e debates oriundos da análise das transformações sociais ocorridas 
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na agricultura nos Estados Unidos e posteriormente na Europa com a conformação do Mercado 

Comum Europeu. No Brasil, seu conceito e a definição corrente tanto legal como acadêmica, 

originou-se de um processo político oriundo das discussões referentes ao Tratado de Assunção, ou 

seja, da criação do Mercosul em 1991 e  sua consolidação deu-se com a constituição do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF
17

, em 1995, no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso e teve a participação e influência política direta da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, e, não necessariamente, contou com uma base acadêmica 

ou de estudos empíricos que permitissem definí-la enquanto agricultura familiar nos moldes 

europeus.
  

Para o presente estudo, o importante da abordagem de Navarro (2010) é a sua crítica ao 

conceito de agricultura familiar, que se tornou um marco legal “homogeinizador” utilizado para definir 

as pequenas unidades de produção “lato sensu” como agricultores familiares, aos moldes dos 

farmers americanos ou da agricultura de “gestão” familiar na Europa do Sul. Em contraposição ao 

conceito vigente e formulado pela política pública, Navarro propõe que a caracterização seja 

realizada a partir da análise do grau de inserção da produção de “gestão familiar” nos mercados de 

insumos e produtos, bem como de contratação de força de trabalho. Este grau de dependência 

produtiva dos “fatores externos” e as conformações do uso de força de trabalho familiar e não familiar 

é que determinaria a diferenciação entre camponeses e a agricultura familiar. (p.200 – 204)  

Em um outro texto Navarro destaca algumas considerações acerca da utilização do termo 

agricultura familiar no Brasil, em que destaca que sua utilização foi “errônea”, uma vez que, a 

denominação familiar apenas revela como ocorre a sua “gestão”, a “forma como administra a 

propriedade rural” (p.8) e ratifica “Não há nenhum significado adicional ou processo social 

complementar que possa ser articulado à expressão agricultura familiar. Esta não é definida 

conceitualmente como categoria analítica em nenhuma teoria sociológica ou antropológica que 

analise os ambientes rurais(…)” (Navarro, 2013, p. 8, grifo do autor). 

Além disto, o autor argumenta que os demais critérios legais da “definição”, tal como o 

tamanho do imóvel rural (até 04 módulos fiscais), a exigência acerca da predominância da renda ser 

oriunda da “atividade agrícola” e a predominância do trabalho ser oriundo do agregado familiar, não 

condizem com a realidade da pequena produção
18

. Em sua opinião, o tamanho da área não define a 

intensidade de uso de “fatores externos”, ou de mecanização e força de trabalho externa, tendo em 

vista setores “modernos” de produção hortícola e de pequenos animais como também a 

obrigatoriedade legal da renda - oriunda, sobretudo, do estabelecimento - retira do escopo legal as 

famílias que têm na venda da força de trabalho uma das alternativas de “geração de renda”
19

 e de 

manterem-se na terra. 

                                                           
17

 Pronaf é o programa de crédito público específico para a agricultura familiar. 
18

 Acerca da definição de pequena produção o autor esclarece que “ …salientando-se os dois fatores centrais 
que desejamos realçar com a expressão adotada: (i) é “de pequeno porte”, mas não em termos de área, e sim 
“porte econômico” (independente, portanto, do tamanho do estabelecimento em hectares), e (ii) com gestão 
familiar. (Navarro, 2013,p.9) 
19  

Ao referir-se à predominância da renda oriunda do estabelecimento agrícola  Navarro diz que “… o outro 
critério reflete, sobretudo, uma profunda ignorância dos legisladores sobre os processos de desenvolvimento 
agrário, em diferentes sociedades – pois todas as sociedades nas quais ocorreu um processo de expansão das 
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O trabalho de Navarro nos mostra que o marco legal da agricultura familiar e que define o 

publico beneficiário do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, objeto de nosso estudo, teve 

uma influência política direta de setores organizados do sindicalismo rural e parece não condizer com 

a realidade concreta de “diversidades” existentes na agricultura brasileira que utiliza-se do trabalho 

familiar.  

Outro estudo mais recente de Germer (2002) tem considerações importantes acerca do 

aspecto “familiar” da produção agrícola em países capitalistas centrais. O autor baseia sua análise no 

desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos, identificada como “familiar” e onde, segundo 

este, surgiu uma das referências teóricas para a caracterização da agricultura brasileira enquanto 

“prepoderantemente de base familiar”, em meados da segunda metade dos anos 90, assim como 

menciona Navarro (2011). Germer (2002) refere-se ao fato de nos Estados Unidos a “agricultura 

familiar”
20

 apresentar-se nitidamente como empresarial e ratifica que dado o desenvolvimento do 

capital, tal agricultura segue as leis gerais do desenvolvimento capitalista
21

, ou seja, está inserida no 

processo de acumulação do capital e segue efetivamente suas leis de produção e reprodução. 

Ao demonstrar empiricamente sua proposta teórica, o autor analisa algumas informações 

acerca da agricultura americana que se repetem ainda que em menor grau, no desenvolvimento da 

agricultura brasileira, tais como de intensificação da acumulação capitalista na agricultura “expresso 

no valor crescente do capital investido nas empresas agrícolas” e na crescente concentração 

fundiária. 

E mostra ainda, com base em alguns dados da agricultura americana, a irrelevância da 

dualidade entre as agriculturas capitalistas - a grande empresarial e a familiar empresarial, tendo em 

vista que ambas possuem um alto grau de tecnificação e intensificação no uso de capitais ou de “uso 

dos fatores externos” e neste sentido, o autor defende que essa agricultura capitalista, nos Estados 

Unidos, será responsável pelos movimentos de acumulação de terras, expulsão de pequenos 

produtores, acumulação produtiva e diminuição do número de trabalhadores empregados, assim 

como ocorre para a realidade brasileira. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
atividades agrícolas e de crescimento econômico das regiões rurais observaram o adensamento do fenômeno da 
pluriatividade, que nada mais significa do que o esforço da família para ampliar a sua renda total.” (idem,p.9) 
20

 Conforme Lênin (1980, p.27) ao estudar a realidade americana “(…)em relação a pequena agricultura 
‘baseada no trabalho familiar’. Esquecem-se do detalhe de que, em razão das peculiaridades técnicas da 
agricultura, o processo de sua intensificação conduz, com muita frequência, a uma redução da área cultivada na 
fazenda e, ao mesmo tempo, ao seu crescimento como unidade econômica, aumentando sua produção e 
convertendo-a cada vez mais em uma empresa capitalista”. 
21

 “Efetivamente, como componente fundamental - que a agricultura é - da reprodução material da sociedade, as 
suas formas de produção específicas não podem ser instituídas arbitrariamente, mas só na medida que revelem 
possuir eficácia técnica e econômica compatível com o ritmo e a intensidade da acumulação em termos 
agregados. No presente caso isto parece possível porque a natureza sequencial/sazonal da agricultura admite 
altos índices de mecanização em módulos de poucos trabalhadores, o que viabiliza a produção 
`familiar/assalariada´ capitalista” (GERMER, 2002,p.52). O uso da expressão “familiar/assalariada” pelo autor 
refere-se a relevância e quase predominância de força de trabalho externa  contratada e não sazonal em 
diversos estabelecimentos familiares americanos. 
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1.3 - Algumas considerações 

 

A partir das análises aqui apresentadas, podemos afirmar a existência comum de alguns 

aspectos quanto ao processo de acumulação capitalista. O primeiro deles, é o papel que a 

intensificação no uso de capitais possui para a diferenciação da produção agropecuária.  

Complementar à intensificação da produção está um segundo aspecto que é o acesso ao 

mercado de “produtos” e de “fatores”, ou seja, a ampliação da vinculação da pequena produção ao 

processo de circulação de mercadorias, ou da ampliação da monetarização nas relações de compra e 

venda (Navarro, 2011; Baptista,1993).  

O terceiro aspecto da diferenciação produtiva, que aparece de forma mais destacada em 

Lênin (1980), Germer (2002) e Graziano (2010), mas nos parece fundamental, é a ampliação na 

contratação ou no uso de força de trabalho externa ao agregado familiar.  

 O quarto aspecto está na criação da necessidade de acesso ao crédito público ou de apoio 

estatal, via subsídios, para “manter” a agricultura familiar e a pequena produção no meio rural 

(Wilkinson, 2008). 

E o quinto e último aspecto, mas não menos importante, refere-se às rendas externas ao 

estabelecimento como favoráveis à reprodução social, como estratégia de manutenção dos 

estabelecimentos agrícolas e do agregado familiar, ora enquanto “pluriatividade” (Graziano,2004; 

Baptista,1993; Navarro, 2013), ora como trabalho externo à unidade de produção (Wilkinson, 2008; 

Germer, 2002; Graziano, 2010). Podemos ver na tabela que segue o conjunto desses aspectos e 

suas ocorrências nos argumentos apresentados ao longo do capítulo.  

 

Tabela 01 – Aspectos da “diferenciação produtiva” na agricultura  

Indicadores principais 
Wilkinson 

(2008) 

Graziano 
(1996, 

2004, 2010) 

Baptista 
(s.d., 
1993, 
2001) 

Navarro 
(2010, 
2013) 

Germer 
(2002) 

Lenin 
(1980) 

Intensificação do uso de 
capitais 

x x x x x x 

Acesso ao mercado de 
"produtos" e de "fatores" 

    x x  x  x 

Contratação de força de 
trabalho externa ao 
estabelecimento 

   x     x x 

Apoio estatal via crédito ou 
subsídio 

x x         

Rendas externas ao 
estabelecimento (Pluriatividade 
e venda da força de trabalho) 

x x x x x   

 

O que podemos aferir de comum entre as análises acerca da definição do que seria o 

campesinato ou a pequena produção, é o baixo grau de tecnificação destas explorações ou a baixa 

intensidade no uso de “fatores externos”, bem como uma certa preponderância da produção para 

auto-consumo. Concomitantemente, aparecem outros aspectos para descrevê-la, tais como, 

inicialmente o seu acesso ao mercado como “produtores simples de mercadorias” como forma 

transitória de uma “economia natural”; em segundo a venda de força de trabalho como estratégia de 
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reprodução social; terceiro a migração ou a “criação e recriação do campesinato” em espaços sociais 

específicos, tais como a fronteira, e por último o confronto e/ou a subordinação às instâncias de poder 

(latifúndio, burguesia e Estado) para viabilizar as condições mínimas de reprodução sócio-econômica 

ou esta última como uma característica macro da sua condição social em países de economia 

periférica. 

Parece-nos importante apresentar uma caracterização geral da agricultura brasileira com 

vistas a perceber seus movimentos na sociedade, na produção e reprodução do capital. Com este 

intuito, demonstraremos alguns dados da estrutura agrária brasileira retomando alguns autores. 

Navarro (2011) ao discutir a agricultura brasileira traz alguns dados (p.91;p.101;p.120) acerca 

do “desenvolvimento agrário” dos Estados Unidos e Brasil que elucidam e confirmam a tendência 

apontada anteriormente por Germer (2002) de concentração fundiária e de capitais na agricultura. 

São essas a queda da participação da agricultura no Produto Interno Bruto – PIB, que em 2005 tinha 

uma participação de 9,4%, e em 2009 decresceu para 5,7%; a População Economicamente Ativa – 

PEA, a que, em 1940, a agricultura respondia por 68% e em 2008 passa a representar por 16,2% do 

total; e, por último,confirma ainda um crescente aumento da produtividade do setor e da concentração 

da produção em poucos estabelecimentos, e este último dado, inclusive, demonstra que a agricultura 

brasileira é mais concentrada que a dos Estados Unidos (Navarro, 2011). 

Outra informação importante para a compreensão da estrutura agária no Brasil é a 

concentração econômica e fundiária. Pela tabela 02, do anexo, infere-se que 0,9% dos 

estabelecimentos detêm 45% da área total, e em 2,3% da área total encontram-se 47,9% de todos os 

estabelecimentos.  

Alves e Rocha (2010) trazem dados do valor da produção dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros. No texto de apresentação dessas informações os autores apontam que 

8,19% dos estabelecimentos produziram 84,89% do valor produzido total, ou seja, 423.689 

estabelecimentos foram responsáveis pela quase totalidade da produção de um total de 5.175.489 

estabelecimentos recensiados. Neste sentido, é um pequeno setor da agropecuária o responsável 

pela produção no Brasil, enquanto que a grande maioria dos estabelecimentos possui uma renda 

agropecuária abaixo de R$ 600,00/mês, referentes a dois salários mínimos no ano de 2006.  A tabela 

02 do anexo apresenta informações acerca dos estabelecimentos que declararam produção anual ou 

85,2% do total de estabelecimentos recenseados, exclusos os sem declaração de área e de 

produção. 

O movimento de tecnificação da agricultura podem ser confirmados, ainda que parcialmente, 

pela ampliação do número de tratores que em 1975 eram 323 mil e no ano de 2006 são cerca de 820 

mil.(tab. 04 do anexo). E ainda pela queda do assalariamento e da produção para autoconsumo, (tab. 

05 do anexo).  

A tabela 05, do anexo, apresenta algumas informações acerca do movimento de 

concentração fundiária. Nela percebemos dois movimentos de concentração de terras, sendo o 

primeiro mais comum de ampliação das grandes áreas, as quais cresceram em unidades cerca de 

14% e em área 8% e, o segundo, evidencia a concentração de terras num segundo segmento, com 

ampliação de área e de unidades entre os estabelecimentos de 10 a 100 hectares. Este segundo 
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movimento, ao nosso ver, é fruto da concentração de terras realizada pelo setor “familiar” mais 

tecnificado ou “empresarial familiar” da agricultura brasileira, comum, também, em outros países de 

capitalismo central a exemplo dos Estados Unidos e de países do Centro e Norte da Europa (Germer, 

2002; Baptista, 2001). 

Tão importante quanto o movimento de concentração e tecnificação da agricultura são as 

contradições e os conflitos gerados por esse processo de desenvolvimento do capital. Neste sentido, 

segue no anexo o mapa 02, com um dado relevante no qual pontuamos a intensidade do conflito na 

área de fronteira no Maranhão, no Sudeste do Pará e Bico do Papagaio no Tocantins, as quais são 

as áreas com maior número de assasinatos entre 1985/1996, oriundos dos conflitos da questão 

agrária ou da terra. Estas áreas foram comumente ocupadas em períodos anteriores por camponeses 

marginais, conforme apresentado por Velho (1972;1976;1982). 

Nossa conclusão é de que o termo agricultura familiar não evidencia as contradições e 

diferenças existentes entre a pequena produção e a agricultura familiar capitalizada no Brasil. Para as 

políticas públicas que visam melhorar as condições sociais do campo parece-nos mais adequado o 

atendimento majoritario do segmento da pequena produção ou da agricultura camponesa brasileira
22

. 

Uma vez que parte da agricultura familiar capitalizada e extremamente produtiva, e assim, mais 

próxima da agricultura capitalista
23

 do que da pequena produção, é comumente favorecida pelas 

políticas públicas voltadas para o setor em detrimento da pequena produção, cuja renda vincula-se 

tanto a agropecuária como ao trabalho precarizado. (Germer, 2002; Graziano, 2010).  O conceito 

legal oculta a estrutura concentrada de produção da agricultura familiar. 

Este processo de desenvolvimento do capital na realidade brasileira cria imensas disparidades 

sociais e regionais. O que significa afirmar que a “questão social” vincula-se diretamente às 

contradições oriundas do processo de produção e reprodução capitalista, tanto no campo como nas 

grandes cidades. Em parte, a ampliação do exército industrial de reserva nas periferias dos grandes 

centros urbanos e a pauperização dos pequenos produtores no campo colocará em foco o debate 

acerca da “fome” e do “acesso à renda” como ações de interesse do Estado brasileiro, como ações 

de políticas sociais como iremos expor adiante. 

 

 

 

 

                                                           
22

 Nos aspectos de funcionamento econômico os conceitos de pequena produção agropecuária e campesinato 
parecem-nos semelhantes (Wilkinson, 2008; Germer, 1994; Graziano, 1996; Baptista, 2001). 
23

 Um exemplo disto é concentração do crédito rural para a “agricultura familiar” (Programa Nacional de de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) nos setores com maior renda agropecuária e nos estados do 
Centro Sul, conforme nos confirma Delgado (2010); Hespanhol e Saron (2012). Bem como, apesar do aumento 
considerável no volume do crédito para este setor, na safra de 2009/2010 foi de cerca de R$11 bilhões, houve 
uma diminuição no número de contratos desde a safra 2006/2007 . Além disto, em 2010 a maior parte do crédito 
de custeio foi direcionado para comodities como milho, soja e café, em detrimento dos produtos alimentares de 
consumo interno como o arroz, a mandioca e o feijão (DIEESE, 2011). 
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CAPITULO II - POLÍTICA SOCIAL, COMBATE À FOME E A SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

A proposta deste capítulo é apresentar de forma concisa alguns dos marcos teóricos da 

concepção de política social. Assim o consideramos o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, 

enquanto ação governamental vinculada a outros programas sociais, já que para além do aporte de 

recursos financeiros ser oriundo, majoritariamente, do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS e atender como públicos beneficiários os “agricultores familiares” e a 

“população em situação de insegurança alimentar e nutricional” vinculada às escolas públicas e à 

rede socioassistencial, o Programa compõe a estratégia do “Fome Zero”. 

Antes de avançarmos há de perceber-se que a noção de “questão social” advém da produção e 

reprodução das relações sociais no modo de produção capitalista, onde é central a compreensão das 

lutas entre classes, bem como a incorporação destas lutas dos trabalhadores pelo Estado por meio 

das políticas sociais. Neste sentido, a “questão social” expressa historicamente os desdobramentos 

sociais do processo de desenvolvimento do capital, ou seja, as lutas e conflitos sociais decorrentes 

da expansão capitalista, da apropriação privada dos meios de produção e da separação do produtor 

dos seus meios de produzir. Esta expansão acarreta uma constante expropriação social que se 

manifesta de diferentes formas, tais como, com o desemprego, a violência, a pobreza, a segregação, 

discriminação, entre outras. A exploração de classes e as lutas decorrentes desta são centrais na 

análise da “questão social” porque é fundante do modo de produção capitalista e, portanto, uma 

característica intrínseca deste. A centralidade da luta de classes não nega, contudo, a relevância ou a 

prioridade que outras lutas sociais existentes na sociedade capitalista e que compõem, também, a 

“questão social” (Montaño e Duriguetto, 2010, p.117 -127).  

Utilizaremos como marco inicial de caracterização das políticas sociais os anos 1990, devido às 

mudanças que ocorreram neste período, que irão configurar as bases dos atuais programas e 

políticas sociais no Brasil. Cabe previamente destacar que estas políticas atuaram no âmbito da 

“questão social” sobretudo, enquanto propostas de ações junto aos “excluídos”, com intuito de 

“garantir renda e melhorias nas condições de vida” de setores da população trabalhadora 

pauperizada. É na esfera desta discussão que, em 2001, foi apresentado o Projeto Fome Zero pelo 

Instituto Cidadania
24

, como mostraremos nos próximos parágrafos.  

                                                           
24

 O Instituto Cidadania é uma Fundação sem fins Lucrativos ou uma Ong criada e dirigida por alguns membros 
do Partido dos Trabalhadores – PT, logo após a derrota eleitoral da candidatura a presidência de Lula da Silva, 
em 1989. Quem venceu o pleito eleitoral à presidência foi Fernando Collor de Mello, cujo mandato foi de 1990 a 
1992. Neste período, um dos objetivos centrais foi manter a “articulação política” dos setores da “oposição” ao 
governo Collor por meio da discussão de ações e projetos. Esta proposta foi intitulada de Governo Paralelo. 
Posterior ao impeachment do Presidente Collor, as ações e projetos do Instituto receberam as contribuições das 
Caravanas da Cidadania (1993 – 1996), cujo objetivo era “aprofundar o conhecimento acerca da realidade 
brasileira”. Deste processo decorre a elaboração de propostas e projetos de políticas públicas (1999 – 2002) na 
área de habitação, segurança alimentar, reforma política, segurança pública etc.  

Com a posse de Lula a presidência da república no ano de 2003 quem assume a direção do Instituto é seu 
amigo o empresário José Alberto de Camargo, ex-diretor geral da Companhia Brasileira de Metalúrgia e 
Mineração – CBMM. Apenas a título de curiosidade esta Companhia pertence ao Grupo Moreira Salles, empresa 
proprietária de um dos maiores conglomerados financeiros do hemisfério Sul - o Banco Itaú Unibanco. José 
Alberto será também um dos coordenadores gerais do Projeto Fome Zero junto com Luís Inácio Lula da Silva.  
Em 2011 esta Fundação passou a chamar-se Instituto Lula.  
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2.1 Política social e Neoliberalismo 

 

 Entendemos política social como um conjunto de programas e ações decorrentes dos 

conflitos e consensos oriundos das relações sociais de produção, no marco do modo de produção 

capitalista e cujos setores envolvidos (trabalhadores, Estado e burguesia) configuram-se conforme as 

realidades nacionais e o desenvolvimento das forças produtivas. Dessa forma, as políticas sociais 

refletem a complexidade destas relações sociais em constante movimento e modificação, e devem 

ser compreendidas tendo tais fatores em conta (Faleiros, 2008; Behring e Boschetti, 2011). 

 Faleiros (2008) considera que nos estudos acerca das políticas sociais implementadas pelo 

Estado capitalista, seja na sua forma liberal ou neoliberal, é crucial compreender as lutas e a 

organização dos trabalhadores em resposta ao movimento de acumulação de capital, as quais 

possibilitaram as conquistas e/ou perdas de direitos sociais. Neste sentido, ao nosso ver, significa, 

também, entender como o Estado por meio das políticas sociais mantém e garante a propriedade 

privada dos meios de produção e a coesão social necessárias para a reprodução das relações sociais 

capitalistas. 

 Para caracterizar a conformação das políticas sociais no Brasil é necessário 

considerar o processo de desmantelamento do Estado iniciado nos anos 1990 com o advento da 

implantação de ações de caráter neoliberal na estrutura produtiva do capital e no Estado brasileiro 

(Montaño e Duriguetto , 2010). Analisando as características neoliberais que o Estado e a estrutura 

econômica apresentavam nos anos de 1990, esses autores consideram que o neoliberalismo naquele 

período fundou-se em três eixos, os quais alguns destes ainda ocorrem na realidade atual em menor 

escala ou de forma velada. O primeiro eixo é a flexiblização dos contratos e o enfraquecimento das 

organizações de trabalhadores, atacando as organizações e desqualificando suas lutas e 

reivindicações trabalhistas perante a sociedade; o segundo eixo, vincula-se às reformas nas 

estruturas dos Estados Nacionais cujo objetivo foi minimizar as ações destes para “garantir a 

liberdade de mercado”, bem como, redirecionar o orçamento e estruturas dos Estados para viabilizar 

os processos de acumulação capitalista, sobretudo utilizando-se da diminuição em gastos sociais, da 

privatização de serviços e empresas estatais e de incentivos fiscais e tributários para setores do 

capital produtivo e financeiro; e o último eixo refere-se à “reestruturação” ou reorganização da 

produção industrial capitalista
25

.  

 Para análise do Programa de Aquisição de Alimentos (doravante apenas PAA) dentro da 

estratégia Fome Zero, nos deteremos, especificamente, sob as propostas e ações que visaram a 

minimização da atuação do Estado no âmbito das políticas e dos serviços prestados diretamente aos 

trabalhadores, tais como, saúde, educação e previdência social, engendradas no segundo eixo acima 

destacado. No Brasil, assim como em outros países da América Latina, o “pacote” de propostas 

                                                                                                                                                                                     
http://www.institutolula.org/historia/#governoparalelo 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463386.shtml acesso em 30/04/2013 
25

 As bases da reestruturação produtiva, de forma simplificada, foram a redefinição da divisão do trabalho, a 
redução dos custos e tempos de produção, a ampliação do controle técnico da produção etc.. Este processo de 
reestruturação e flexibilização da produção é comumente caracterizado como “Toyotismo”. 

http://www.institutolula.org/historia/#governoparalelo
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463386.shtml
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formuladas pelos organismos internacionais
26

 teve o seu marco no Consenso de Washington, no qual 

disponibilizou crédito internacional para “salvar” as economias nacionais da chamada “crise fiscal” e 

“inflacionária”. Estes recursos financeiros foram vinculados ao cumprimento de metas oriundas de 

planos de ação e de minimização das políticas estatais, nos moldes neoliberais. Veremos mais 

adiante outros aspectos da política social e dos organismos internacionais. 

 No Brasil, de forma sintética, as ações de liberalização econômica significaram inicialmente o 

desmantelamento e precarização das estruturas de serviços prestados à população, com o posterior 

fomento à privatização e concomitantemente a isto ocorreu a abertura para atuação nestes serviços 

de empresas, fundações filantrópicas e organizações não governamentais (ONG´s), ou o chamado 

“terceiro setor”. Podemos pontuar algumas ações desse “projeto neoliberal”, tais como o Plano da 

Reforma do Estado, vinculado ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, 

criado em 1995; as Reformas da Previdência, em 1998 e 2003; a privatização de diversas empresas 

estatais, a exemplo da mineradora Vale do Rio Doce
27

, em 1997; a demissão massiva de 

trabalhadores do setor público, nos anos 1990, o contínuo desmantelamento dos serviços de saúde 

pública
28

 e, por último, o crescimento de empresas e serviços privados nas áreas da educação 

superior, da previdência e da saúde
29

. (Behring, 2011) 

Outro ponto de interesse, refere-se à remodelação das políticas sociais que deixam de ser 

concebidas enquanto ações e programas universais, de atendimento a um vasto setor da população 

enquanto “direitos básicos”, e passam a ser direcionadas para um público prioritário ou extremamente 

vulnerável. Ou seja, vemos o direcionamento das políticas sociais para a focalização do atendimento 

com intuito inicial de diminuir os gastos do Estado. Montaño e Duriguetto, (2010, p. 209) consideram 

que “(…) os programas propostos pelos organismos multilaterais de financiamento orientam a 

substituição das políticas sociais por programas de combate à pobreza, colocando no lugar da 

universalidade (…) a focalização das ações, traduzida pelo direcionamento do gasto público e dos 

serviços sociais aos comprovadamente pobres.” 

O direcionamento ou a focalização das políticas sociais para determinado público-alvo, por 

meio de critérios restritos de seleção da parte mais pauperizada da classe trabalhadora
30

, visa, 

também, fragmentar ou dividir com intuito de permitir um maior “controle” destes pelo Estado 

(Faleiros, 2008).  Essa dinâmica de “restrição e redução de direitos” tornou-se comum nas políticas 

                                                           
26

  Foram estes o Banco Mundial - BM, Fundo Monetário Internacional - FMI e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. 
27

 Atual Vale S.A empresa de mineração que  atua na região de Carajás – Maranhão e Pará - Brasil, na extração 
de minério de ferro, bem como atua na província de Tete em Moatize, Moçambique, na extração de carvão 
mineral. Voltaremos à ela no próximo capítulo, quando apresentarmos o estudo de caso realizado em 
Açailândia/MA.  
28

 Ao mencionar algumas matérias de jornais acerca do desmantelamento da saúde, Behring (2011) considera 
que “(a) saúde pública padece da falta de recursos, o que se evidencia nas longas filas, na demora para 
prestação de atendimentos, na falta de medicamentos e na redução de leitos. Há uma forte tendência de 
restringir a saúde pública universal em um pacote de ´cesta básica´ para a população pobre(…)” (p.161).  
29

  É no Governo de Lula da Silva que a previdência dos trabalhadores no setor público é aberta para a 
privatização, via a reforma previdência 2003, e em 2011 e 2012  ocorre na área de saúde a criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. 
30

 Para Marx (1988,p.189) é inerente ao processo de acumulação capitalista - a sua Lei Geral de Acumulação - a 
crescente pauperização e marginalização da classe trabalhadora, o que conformará o “.exército indústrial de 
reserva.”  
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sociais com o foco na atuação pontual e de forma “compensatória”, e neste sentiddo com o objetivo 

de minimizar “os efeitos mais perversos da crise”. Behring (2011) refere-se à suposta “crise fiscal” do 

Estado brasileiro que repercutiu nas ações de “ajuda” do FMI nos anos 1990 e o pagamento desta 

dívida até os anos 2000. O ajustamento fiscal orientado pelo FMI significou a constante busca de 

atendimento das metas de “superávit primário”, ou seja, a redução de gastos do Estado com políticas 

sociais e a retirada de direitos dos trabalhadores, como apontado anteriormente. 

A focalização possui também um caráter político e temporal, ou seja, as políticas de renda 

mínima e de distribuição alimentar visam retirar temporariamente determinada fração populacional da 

sua condição marginal por meio de uma garantia financeira ou alimentar adicional, não 

caracterizando-se enquanto políticas complementares às ações universais, e sim substitutivas a estas 

(Faleiros, 2008). Algumas das ações da estratégia Comunidade Solidária no Governo FHC e o 

Programa Bolsa Família no Governo Lula e no Governo de Dilma Roussef são exemplos de 

focalização de programas de garantia de renda mínima e combate à fome no Brasil.  

O processo de acumulação capitalista, desde os anos 1990, move-se para atingir um 

constante aumento da produtividade e a utilização de força de trabalho desqualificada e semi-

analfabeta não garantem a mesma rentabilidade do período anterior. Tal fato repercute na ampliação 

do discurso e de ações a favor do combate à miséria e à pobreza, o que, para alguns setores do 

capital, significa melhorias na qualificação da força de trabalho, ou na sua forma usual, melhorias 

para a “formação de capital humano”, o “desenvolvimento e formação profissional”, garantindo que 

“os excluídos” estejam minimamente aptos ao trabalho. Contudo, os programas de combate à fome e 

à pobreza, a focalização das políticas sociais e o “controle” do Estado de parcelas da classe 

trabalhadora possuem vínculos essenciais e estas propostas foram originalmente formuladas pelos 

organismos internacionais (BM, BID, OMC, FMI e FAO) (Gohn, 2006). 

O combate à fome, segundo a ótica dos organismos internacionais, configura-se como uma 

estratégia de gerenciamento da precarização de determinados setores populacionais, sendo uma 

solução “rápida, barata e eficiente”, em comparação à proteção social universal, além do que 

contribuiu para a manutenção do padrão internacional “assimétrico de desenvolvimento econômico”. 

Há uma vinculação direta desse com a manutenção da “paz social” e esta “paz” ou o “consenso 

social” é uma das garantias para o capital internacional realizar seus investimentos nos países onde o 

custo da força de trabalho é baixo, ou seja, nos países periféricos (Mauriel, 2009, p.57-58). 

O discurso do combate à fome vinculado à segurança pública, à “prevenção” e “manutenção 

da ordem”, aparecerá novamente no documento do BM intitulado Marco Integral, nos anos 1999 

(Stein, 2006). Este documento reforça a concepção de integração da “sociedade civil”
31

 nos 

                                                           
31

 A mesma referência já aparecia no documento de 1995 de Copenhague. 

Para nossa abordagem entendemos como sociedade civil o apresentado por Michael Inwood, que segundo este 
é o uso traduzido do alemão Bürguerliche Gesellchaft. Diz o autor, “Um Burguer era originalmente um defensor 
de um castelo (Burg), depois, a partir do século XII, um habitante de cidadão ou citadino. Também significa um 
“cidadão” mas retém sua associação com burgeois (“burguês”) francês e sugere um contraste com a nobreza e o 
clero. Burgeois  deriva do cognato bourg, um “burgo” ou  vila com carta de privilégios. É distinto do cytoen (do 
latim civis), que Hegel usa quando deseja especificar o sentido de um “cidadão” de um Estado. O adjetivo 
burguerlich significa, pois, “civil, cívico” (como em direito civil, “direitos civis” e “dever cívico”) e também “classe 

média, burguês”. Em burgüerliche Gesellchaft, ambos os sentidos têm participação, mas com acentuação no 
segundo(…)” (1997, p.294, Dicionário Hegel, Editora Zahar)   
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processos de combate à fome, o que significa construir espaços de articulação e consenso entre 

Estado, empresas, Ong´s, Fundações, movimentos sociais, etc. nas ações e discussões acerca do 

combate à fome e que, a nosso ver, influencia diretamente os programas e ações de combate à fome 

no Brasil. Também nesse documento, o BM propõe integrar os países com vultuosas dívidas externas 

no combate à fome, vinculando os Documentos Estratégicos de Luta Contra à Pobreza – DELP
32

 com 

a negociação das dívidas externas e procurando articular-se com demais organismos internacionais 

(FMI, BID etc.). Na análise de Stein (2006) tais proposições (as DELP´s) são uma clara intervenção 

dos organismos internacionais nas políticas sociais dos países periféricos ou “em vias de 

desenvolvimento” e são a garantia da ampliação da abertura econômica ao mercado externo. 

Alguns dos fundamentos e características centrais das políticas sociais dos governos 

brasileiros foram influenciados diretamente pelas formulações de alguns dessas instituições 

internacionais, seja no concernente às ações de liberalização econômica, seja a priorização do 

combate à pobreza enquanto minimizadora dos processos excludentes de desenvolvimento do capital 

(Behring, 2011; Gohn, 2006; Stein, 2006; Mauriel, 2009). Temos claro, também, que esta estratégia 

de combate à fome é um esforço de cumprimento dos direitos humanos pelos países periféricos, a 

exemplo do direito humano à alimentação adequada previsto no artigo XXV da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos ratificado em 1948 pela ONU
33

. Mas, é no marco do desenvolvimento do 

capital que podemos ver o recente combate à fome com intuito de “erradicá-la”, tendo em vista que, 

em períodos anteriores da história, a fome entre os trabalhadores e desempregados foi massiva e 

não contou com políticas sociais e nem com “esforços” internacionais para minimizá-la.  

Voltando ao caso do Brasil, as políticas de combate à fome ganham extrema notoriedade 

política, sendo apresentadas inclusive internacionalmente como exemplo bem sucedido. A análise 

isolada do combate à fome ou da garantia de renda mínima parece-nos não salientar a amplitude dos 

aspectos da estratégia postulada pelos organismos internacionais e, para tanto, no próximo item 

pontuaremos alguns pontos gerais dos projetos e políticas governamentais de combate à fome, com 

especial atenção ao Programa Bolsa Família (PBF). Esses parecem ter influência da perspectiva 

liberal fundamentada internacionalmente, contudo com matizes peculiares ao Brasil. Iremos, assim, 

iniciar pela abordagem da temática de segurança alimentar para depois abordar a Estratégia Fome 

Zero e sua ação mais notória o Programa Bolsa Família (PBF). 

 

2.2 -  A Segurança alimentar e o combate à fome no Brasil 

Ações com intuito de minimizar a fome foram executadas por alguns governos brasileiros 

antes do período de 1990 e que guardam semelhanças com as políticas de SAN executadas pela 

gestão de Lula da Silva e Dilma Roussef. Contudo, boa parte destas pode ser caracterizada no marco 

                                                           
32

 Dos anos 1990 até meados de 2000, ações de liberalização dos mercados travestidas com uma face 
supostamente humanitária de combate à fome, têm repercussão em países africanos, a exemplo da 
implementação dos Programas de Ajustamento Econômico e Estrutural (PAE) nas suas diversas fases e 
nomenclaturas em  Moçambique e Angola (Oppenheimer, 2006). 
33

 No Brasil a alimentação entrou explicitamente enquanto direito social na Constituição brasileira apenas no ano 
de 2010. 



38 
 

das políticas alimentares, uma vez que a denominação “segurança alimentar e nutricional” terá 

alguma repercussão política a partir da década de 1990
34

, em decorrência das iniciativas de combate 

à fome formuladas pelo Partido dos Trabalhadores (PT), algumas Ong´s (próximas aos movimentos 

sociais) e setores do empresariado. 

 Nesse sentido, salientamos algumas das propostas apresentadas pelo PT, um dos 

precursores no debate da temática de SAN no Brasil, e que posteriormente consolidou iniciativas 

vinculadas ao combate à fome na gestão de seus governos e teve como sua principal “vedete” o 

Programa Bolsa Família (PBF).  

 Uma das primeiras iniciativas de SAN como política de amplitude nacional foi apresentada 

pelo então “Governo Paralelo”, em 1991, após a derrota do PT à candidatura de presidência da 

república. Este documento foi elaborado por Luis Inácio Lula da Silva e por José Gomes da Silva, pai 

do atual diretor geral da FAO, José Graziano da Silva. E nela constavam várias ações semelhantes 

às propostas apresentadas em 1985 pela FAO e pelo Ministério da Agricultura.  

O documento foi intitulado de “Política Nacional de Segurança Alimentar” e naquele momento 

o conceito de SAN não possuía nenhuma perspectiva diferente da que fora apresentada pela FAO, 

em 1982
35

. Entretanto, ele ratificava a importância da criação de um Conselho Nacional de SAN, 

formado por diferentes representações da “sociedade civil” e pelas representações de governos 

estaduais e municipais, que teria como uma de suas responsabilidades a elaboração das diretrizes da 

Política de SAN (Takagi, 2006).  

Nos anos 1992 e 1993, ganhou repercussão o movimento liderado por Hebert de Souza 

(Betinho) denominado “Ação Cidadania Contra à Fome à Miséria e pela Vida” e que em conjunto com 

a proposta petista contribuiu para a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) em 1993, no Governo do então Presidente Itamar Franco. Este Conselho foi 

posteriormente desativado e substituído no Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) pelo 

Conselho do Programa Comunidade Solidário (PCS)
36

 e reativado no Governo de Lula da Silva, em 

2003, com o mesmo nome - Consea (Takagi, 2006).   

As diretrizes apontadas pelo Consea, de 1993, aproximavam-se, também, das propostas da 

FAO, inclusive incorporando a perspectiva nutricional apontada em 1992 pela Cúpula Internacional de 

Nutrição, como descreve Takagi (2006, p.20) ao citar o documento do Conselho intitulado “Diretrizes 

para uma Política Nacional de Segurança Alimentar – as dez prioridades: (…) haverá Segurança 

Alimentar quando todos os brasileiros tiverem, permanentemente, acesso em quantidade e qualidade 
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 Segundo Takagi (2006), em 1985, o Ministério da Agricultura Brasileiro apresentou um documento intitulado 
“Segurança alimentar – proposta de uma política de combate à fome” a partir dos debates realizados em âmbito 
internacional pela FAO e pela CEPAL. Destaca-se, ainda, que nesse documento já aparecia a insuficiência de 
renda como uma das origens da fome, bem como a proposta de constituição de um Conselho Nacional para 
discussão da SAN, apesar de ambas as propostas não terem sido executadas neste período.  
35

 Na sua 8ª reunião de Comitê de Segurança Alimentar, a FAO, apresenta a conceito de SAN como “(…) 
assegurar que todas as pessoas tenham, em todo momento, acesso físico e econômico aos alimentos básicos 
que necessitam (…)" (Takagi, 2006, p.14) 
36

 Takagi (2006) ratifica que este Conselho priorizou a participação do setor empresarial e instituições privadas, 
não apenas no debate do combate à fome como também na implementação das ações desta área no governo 
FHC. (p.46) 
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aos alimentos requeridos e às condições de vida e de saúde necessárias para a saudável reprodução 

do organismo humano e para uma existência digna.”  

A amplitude das propostas apresentadas pelo Conselho e pela Primeira Conferência Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (1994) permite colocar as políticas de SAN no escopo das 

políticas sociais, já que algumas propostas versavam sobre a importância da reforma agrária e das 

garantias de saúde e educação à população, de ações específicas para gestantes, crianças e 

nutrizes, do acesso e custo da alimentação e também de “distribuição de renda” e “geração de 

emprego” (Takagi, 2006, p.21). 

Tendo em vista as semelhanças nas propostas, apesar das intenções serem divergentes, 

cabe destacar as considerações apresentadas pela Associação Brasileira de Agronegócio (ABAG)
37

, 

no ano de 1993, acerca da segurança alimentar. Esta entidade patronal adotou uma perspectiva de 

combater a questão da ajuda alimentar e dos “benefícios” aportados aos agricultores dos países 

centrais, defendendo para isso uma maior liberalização dos mercados de alimentos. A segurança 

alimentar é definida por eles como “o acesso assegurado a todas as pessoas em todos os tempos, ao 

alimento necessário a uma vida saudável” (ABAG,1993,p.26). 

A ABAG descreve nesse texto a implantação de ações e políticas de segurança alimentar no 

mundo e propõe, a partir delas, propostas de intervenção na política alimentar para o Brasil. A 

principal delas refere-se a retirada dos subsídios dos países centrais (EUA, União Européia e Japão) 

que são repassados aos agricultores. Ao defender essa proposta procuram estimular a produção 

agrícola nos países periféricos, principalmente no Brasil (que vinha de uma queda de safra histórica), 

e garantir alimentos baratos à população urbana, bem como a melhoria da renda dos agricultores 

destes países. Ou, leia-se, garantir baixos custos de reprodução da força de trabalho nos centros 

urbanos sob a chancela da ideia de segurança alimentar e utilizando-se de alguns princípios dos 

direitos humanos, como o da alimentação enquanto direito universal, para defender a não intervenção 

dos países centrais nos mercados agrícolas e ampliar o seus rendimentos. 

Já neste período, a ABAG vinculava o conceito da Segurança Alimentar às ações de combate 

à fome por intermédio de programas de renda mínima, com intuito de estimular a ampliação do 

mercado interno brasileiro, ou seja, a ampliação do consumo e da produção alimentar. Para nós, 

parece relevante também outra passagem do livro e que versa acerca das “ Setes chaves da 

Segurança Alimentar” (ABAG, 1993,p.153). No seu capítulo XV, são apresentadas diversas propostas 

(do agronegócio brasileiro) para a garantia da segurança alimentar, os quais nos sobressaem alguns 

pontos. O primeiro é a “preocupação” da entidade em “enfrentar o problema da dívida social” pela 

ampliação dos gastos públicos para a área social, em que expressam sua visão “cidadã” ao afirmar 

que “[a] sociedade deve dizer sim e dar demonstrações concretas de que pretende construir a 

“Família Brasil”, composta por cidadãos suficientemente alimentados e habilitados a consumir mais e 

produzir mais e melhor..” (Idem, Ibid.,p.154, grifo dos autores). Nesse sentido, tal discurso parece-nos 
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 Atualmente, a ABAG possui o nome de Associação Brasileira de Agronegócio e é uma entidade vinculada à 
grande agricultura capitalista, ou patronal, fundada em 1993 (no mesmo ano da publicação do documento 
citado). Este documento teve a contribuição na sua redação do Sr. João Roberto Rodrigues, ex-presidente da 
ABAG, ex-ministro da agricultura entre os anos 2003 e 2006, na gestão do então Presidente Lula da Silva, ex-
presidente da Organização das Cooperativas (OCB) no Brasil e no ano de 2013 foi nomeado embaixador 
especial para as Cooperativas na FAO. https://www.fao.org.br/FAOnbeepc.asp (acesso em 19/06/2013). 

https://www.fao.org.br/FAOnbeepc.asp
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semelhante ao de “empresa cidadã”, que foi proferido pelo setor empresarial vinculado à indústria a 

aos bancos no início dos 1990, conforme demonstraremos mais adiante.  

O segundo trecho a destacar é o conjunto de propostas e recomendações para a garantia da 

segurança alimentar dos trabalhadores, em que a ABAG defende claramente o aumento do salário 

mínimo, a reforma agrária e programas voltados especificamente para alimentação de setores mais 

pauperizados e em vulnerabilidade social. Citamos: “ aumento real do valor do salário mínimo;(…) 

programa para alimentação de crianças e nutrizes; criação de bônus alimentação, à semelhança dos 

“food stamps”
38 

internacionais, ampliação dos programas de merenda escolar nas áreas mais pobres 

do país;(…) Uma política fundiária [que] contemple as seguintes linhas de ações: - programas de 

reforma agrária nas propriedades ociosas e improdutivas.., - criação de crédito fundiário,(…)para 

aquisição de terras para plantio. – criação de mercados regionais e municipais [e] formação de 

estoques reguladores(…)” (ABAG, 1993, p.155-158). 

Com essa pequena incursão pelas propostas da ABAG, podemos notar as semelhanças com 

aquelas apresentadas no documento final da I Conferência de SAN, em 1994, conforme destacamos 

em parágrafos anteriores. Além disso, as propostas da ABAG para segurança alimentar parecem-nos 

próximas dos programas e ações que foram implementadas nos Estados Unidos pelo seu 

Departamento de Agricultura (USDA), porém aqui caberiam estudos mais detalhados para confirmar 

tal afirmação. Retornemos ao movimento realizado pelo PT. 

 Já em 1996, parte das organizações da “sociedade civil” e dos movimentos sociais 

vinculados ao tema puderam organizar-se para debater a temática de SAN, em decorrência da 

Cúpula de Alimentação em Roma. Cabe destacar que o debate no Brasil para a Cúpula Mundial foi 

tripartite, ou seja, houve a participação de representações do governo, de “entidades privadas” (ou 

setor empresarial) e dos movimentos sociais. Parte deste grupo que participou da Cúpula, com 

vinculação aos movimentos sociais e principalmente as Ong´s, fundou no ano de 1998, o Fórum 

Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN).  

Anterior a sua vitória política e eleitoral no ano de 2003, o PT, através dos governos de 

prefeituras municipais e governos estaduais, já havia executado algumas ações e políticas de SAN e 

de abastecimento alimentar que contribuíram para a proposta do denominado “Projeto Fome Zero – 

Uma Política de Segurança Alimentar para o Brasil”, apresentada em 2001 por Lula da Silva 

enquanto representante do Instituto Cidadania. 

Este Projeto foi elaborado por uma equipe de especialistas do setor, cujo coordenador foi 

José Graziano da Silva. A elaboração do Projeto foi iniciada em 2000 e as versões iniciais tiveram 

colaboração de diferentes setores da sociedade, incluídos aqui empresários, movimentos sociais, 

instituições religiosas e instituições internacionais (Takagi, 2006, p.24). O seu lançamento aconteceu 
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 Os food stamps é um programa de repasse financeiro via cartão para compra de alimentos do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos – USDA, criado pós crise de 1929 por Roosevelt, é específico para pessoas 
de baixa renda. Ver (http://www.fns.usda.gov/programs-and-services; acessado em 19/06/2013). Este programa 
foi, também, estudado por Graziano da Silva durante a construção do Projeto Fome Zero, no Instituto Cidadania, 
que apresentou uma proposta semelhante para o Brasil (p.98, Brasil, 2010a) e, posteriormente, subsidiou as 
formulações para a criação do “programa cartão alimentação”, no ano 2003, quando Graziano da Silva era 
Ministro de Estado. Esta ação atendeu especificamente famílias do semi-árido nordestino e do norte do país e foi 
agregada em 2004 ao Programa Bolsa Família. 

http://www.fns.usda.gov/programs-and-services
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no Senado Federal, em 12/10/2001 e contou com a participação de diversos setores da sociedade
39

, 

o que ao nosso ver, configura uma conformação inicial do “pacto social” consolidado nos mandatos 

dos governos federais do PT. 

Para o presente estudo, parecem relevantes algumas das premissas existentes no Projeto 

Fome Zero. Um dos aspectos de destaque aparece já no texto inicial assinado pelo ex-presidente 

Lula da Silva, de título “Para Acabar com a Fome”. Neste Lula da Silva versa acerca da pobreza no 

Brasil, que, segundo ele, é resultante dos “salários miseráveis” que “têm produzido uma crescente 

concentração de renda” (Instituto Cidadania, 2001, p.5).  

Outros pontos de destaque que aparecem neste texto do ex-presidente e parecem resumir a 

proposta como um todo são: a convocação da “sociedade civil”, incluindo nomeadamente as 

“entidades empresariais”; a afirmação quanto à necessidade de disponibilização monetária, referindo 

que “falta é dinheiro no bolso dos trabalhadores”, e não alimento; e, por último, a consideração do 

Projeto como uma “conjugação” de políticas estruturantes, sendo elas a “redistribuição da renda, 

crescimento da produção, geração de emprego, reforma agrária, entre outros…” juntamente com as 

políticas emergenciais ou “compensatórias”. Alem disso, ratifica que não realizar as políticas 

estruturais, seria reproduzir as ações que já existiam
40

 e portanto “(significa) desperdiçar recursos, 

iludir a sociedade, perpetuar o problema.” (Instituto Cidadania, 2001, p.5). 

O Projeto, como um todo, é uma proposta de política de segurança alimentar enquanto ação 

macro e o combate à fome seria parte integrante desta estratégia. Takagi (2006, p.57) apresenta de 

forma resumida as ações do Projeto englobando-as em “Políticas Estruturantes”, tais como as 

propostas de ampliação da Reforma Agrária e a Previdência Social Universal; em “Políticas 

Específicas”, a exemplo do Programa Cupom Alimentação (PCA), doação de cesta de alimentos e 

ampliação da alimentação escolar; e em “Políticas Locais”, as quais englobariam as ações de 

“produção para autoconsumo”, de implementação de Restaurantes Populares, Bancos de Alimentos, 

Agricultura Urbana e outros.  

As estratégias de ações locais e regionais para a garantia de SAN foram uma das 

contribuições importantes do Projeto, uma vez que propunha a “geração de renda”, produção e 

consumo de alimentos em âmbito local ou regional. Por fim, de importância para nosso estudo, são 

as propostas de compras institucionais da agricultura familiar (Idem, Ibid., p.97), que fundamentam, 

alguns anos mais tarde, as ações do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, criado 2003, 

enquanto uma ação de “fortalecimento da agricultura familiar”.  

Com a eleição de Lula da Silva, a Segurança Alimentar tornou-se “prioridade de Governo” e, 

em 2003, foi constituído o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional (MESA), 

com o intuito de implementar as ações previstas no Projeto e que então passou a chamar-se 

Programa Fome Zero (PFZ). O MESA existiu apenas durante um ano (2003/2004) e, no início de 

2004, foi incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) junto com 
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 Foram os “conservadores” Partido Liberal (PL) e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) que vieram a compor a 
coligação vitoriosa em 2003, juntamente com as representações da FAO, do Banco Mundial e dos movimentos 
sociais ligados à luta pela terra, como a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG e do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (TAKAGI, 2006, p.25). 
40 

Nesta passagem o autor parece avaliar as ações do governo FHC, especificamente o Programa Comunidade 
Solidária. 
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outros setores da área de assistência social e em sua gestão, a segurança alimentar deixou de ter 

centralidade ministerial
41

. Foi então composta uma secretaria de estado no MDS, a Secretaria 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) e as ações de repasse financeiro à 

população em vulnerabilidade social foram centralizadas nacionalmente pelo Programa Bolsa Família 

(PBF)
42

 e ganharam notoriedade com a criação de uma secretaria de estado específica para o setor, 

a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC). 

Basta observar empiricamente os programas que foram apresentados no Projeto e os que 

foram implementadas na gestão do presidente Lula da Silva para considerar que este governo, já em 

2004, optou (politicamente) pelas ações de combate à fome via renda mínima (PBF) e, assim, relegou 

para segundo plano a segurança alimentar e nutricional e as ações “estruturantes” previstas no 

Projeto (Takagi, 2006; Betto, 2010). Nesse sentido, as “ações estruturantes” - defendidas inicialmente 

pelo ex-presidente em seu texto - não duraram sequer ao primeiro ano de gestão. O que pode-se 

exemplificar pela retirada de direitos sociais presentes na reforma da previdência e que não teve 

nada de universal, como propunha o Projeto, e pela não realização da Reforma Agrária pautada pelos 

Movimentos de luta pela terra. 

Conclui-se, ainda, que foram adotadas pelo governo ações semelhante às propostas feitas 

pelo Agronegócio Brasileiro (ABAG) como, por exemplo, o Cartão Alimentação, a ampliação do 

repasse financeiro para alimentação escolar e a avaliação quanto à correlação entre a pobreza e o 

valor do salário mínimo. Destacamos esse documento da ABAG para apresentarmos que os 

programas de garantia de renda, combate à fome, de segurança alimentar etc. são, também, 

propostas defendidas pela burguesia brasileira, ou pelo menos parte desta (e nesse caso a vinculada 

ao setor agroindustrial). Essa fração da burguesia  inclusive apresenta, no documento estudado por 

nós,  como proposta para a segurança alimentar o aumento real do valor do salário mínino. Contudo, 

sua perspectiva não é a de garantir direitos aos trabalhadores, mas sim de ampliar o mercado para o 

consumo dos seus produtos alimentares e de diminuir os impostos para a produção destes alimentos.  

O aumento do valor do salário para ABAG dá-se com a diminuição dos custos da reprodução da força 

de trabalho, dos custos da alimentação, possibilitados pela ampliação dos incentivos fiscais para o 

setor. Assim exemplificamos que a burguesia utiliza-se de pautas comumente apresentadas pelas 

organizações de trabalhadores para avalizar suas propostas e a ampliação dos seus benefícios junto 

ao Estado e seus governos. 

2. 3 - O Combate à Fome no Brasil: algumas avaliações 

 

Os parágrafos que se seguem são uma tentativa de traçar alguns pontos gerais e comuns 

das políticas de combate à fome no Brasil tendo em vista que estas preponderaram sobre as 

propostas de SAN, mas não foram necessariamente antagônicas. 
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 Dessa forma, também, perdeu status a Estratégia ou Programa Fome Zero (PFZ) na sua formulação original 
dada pelo Projeto Fome Zero. 
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 As ações de renda mínima que estavam em execução no Fome Zero  foram centralizadas pelo Bolsa Família, 
em poucos anos este passou a ganhar maior “fama” que seu “genitor” o Programa Fome Zero (PBF). 
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Num breve histórico das ações e políticas de combate à fome dos anos 1990 até a 

atualidade, destacamos novamente o movimento da Ação Cidadania Contra à Fome, a Miséria e pela 

Vida
43

 (1993), a criação do Conselho de Segurança Alimentar - Consea em 1993 e do Plano de 

Combate à Fome e à Miséria - PCFM, no Governo de Itamar Franco; o Programa Comunidade 

Solidária
44

 em 1995, no Governo FHC; e o Programa Bolsa Família, da estratégia Fome Zero,  e a 

reabertura do Consea ambos em 2003, ambos no Governo Lula da Silva. 

É durante os anos 1990 que o tema da pobreza ganha relevância na realidade brasileira e o 

seu combate passa a ter alguma centralidade na agenda governamental e social. No governo FHC
45

, 

o Comunidade Solidária era uma ação ainda tímida e no Governo Lula, com o Programa Bolsa 

Família, o combate à fome se tornou uma ação enérgica e central da sua política. Contudo, a 

concepção de pobreza formulada e adotada visava apenas diagnosticá-la, criar critérios de 

mensuração e formular possibilidades pontuais para sua superação, ou seja, a pobreza apareceu 

como um fato e não como um processo resultante das relações sociais de produção (Fontes, 2011). 

O Programa Comunidade Solidária (PCS) foi uma das primeiras experiências governamentais 

relevantes que agregou nas suas ações programas de renda mínima com vista ao combate à fome. 

Um marco importante do PCS foi a abertura à execução de políticas, até então restritas ao Estado, 

para as Ong´s, fundações sem fins lucrativos e organizações sociais e empresarias. Neste sentido, 

sua concepção (PCS) foi em comum acordo com as concepções liberais de minimização das ações 

do Estado e abertura para a atuação da “sociedade civil”
 
na execução de ações sociais, em 

conformidade com o preconizado pelos organismos internacionais.   

As “parcerias” com estas organizações e fundações é um traço comum do PCS, das 

propostas de Combate à Fome apresentadas no Governo Itamar Franco e, também, pelo PT (Projeto 

e Estratégia Fome Zero). Estas “parcerias” podem ser traduzidas como garantia da participação e 

vinculação de setores do empresariado (da burguesia) brasileiro
46

 na concepção, implementação e 

execução destas (Fontes 2010, p.276).  
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 Destacamos que este movimento era organizado por meio de uma Secretaria Executiva composta por 
representantes das seguintes organizações: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB); Central Única dos Trabalhadores (CUT); Conselho Federal de Economia 

(Confecom); Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase); Instituto de Estudos Sócio-
Econômicos (Inesc); e Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) 
(Vasconcelos, 2004). 
44

 Em 1995, o Programa Comunidade Solidária teve um orçamento de R$ 5 bilhões e, desses, R$ 1,3 bilhão 
eram oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT e R$ 1,1 bilhão do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, ambos fundos públicos vinculados às ações de seguridade social dos trabalhadores brasileiros 
(Peliano et al., 1995).  
45

 Destaca-se que o Partido Social Democrata Brasileiro - PSDB, partido do presidente FHC, tinha como 
lideranças políticas diversos segmentos do empresariado brasileiro oriundos da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan), da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), dentre outras (Fontes, 2010p.266-267). 
46

Por exemplo as Campanhas do Natal sem Fome receberam doações da Federação da Indústria do Rio de 
Janeiro (Firjan), Grupo Itaú Unibanco, Rede Globo etc.; o Programa ou estratégia Comunidade Solidária teve 
como parceiros a Associação Brasileira da Indústria Farmaceutica - ABIFARMA, Associação Brasileira de 
Indústria de Brinquedos – Abrinq e o Grupo Sulamérica Seguros (Peliano et al.,2004). A estratégia Fome Zero 
teve na sua construção e assessoria no Governo Lula a figura do empresário Oded Grajew – ex-presidente da 
Abrinq e fundador do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social - além de ter um núcleo especial de 
atendimento às empresas que dispunham-se como parceiras do Programa. No ano de 2003, o cadastro contava 
com 240 empresas e 800 a aguardar resposta a solicitação de parcerias (Betto, 2004, p.29). 
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Essas organizações da “sociedade civil” se cunharam principalmente na disputa por recursos 

de agências internacionais e do Estado, por meio do discurso da eficiência na aplicação e gestão dos 

mesmos e, portanto, reafirmamos que o crescimento destas organizações pode ser traduzido como 

uma substituição das ações do Estado brasileiro na área das políticas sociais. Vale mencionar que foi 

no período do governo FHC (1998 e 1999) e com o Comunidade Solidária que o pacote da “parceria” 

entre a “sociedade civil” e o Estado, com vistas a garantir a “cidadania” através do combate à fome, 

ganhou projeção nacional e foi nesse período que se promulgaram as legislações de regulamentação 

das Organizações Sociais (OS) e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Silva, 

2010). As Ong´s e Fundações na gestão das políticas públicas, ao nosso ver, contribuíram para 

referendar o desmantelamento e a “ineficácia” do Estado, ou seja, contribuíram (e ainda contribuem) 

com a perspectiva neoliberal, que no Brasil é marcada pela tríade, diminuição dos gastos sociais, 

privatização de serviços públicos e incentivos a setores do capital, como mencionamos no início do 

capítulo. 

  Outro aspecto importante reiterado pelas políticas de combate à fome, no Governo FHC e 

Lula da Silva, foi a criação, dos já citados, Conselhos consultivos integrados por membros do 

Governo e da “sociedade civil” e que foram os responsáveis pelo “controle social” das políticas 

governamentais, dando um caráter “participativo” e “democrático” para a gestão e avaliação das 

políticas públicas. Nesse período inicial, Fontes (2010) nos esclarece que grande parte das Ong´s e 

Fundações possuíam vínculos com movimentos sociais e sindicais, mas sua atuação próxima ao 

Estado e aos organismos de cooperação internacional gradativamente moldou seu discurso e ações. 

Portanto, nos anos 1990 e início dos anos 2000, boa parte destas organizações ainda tinha 

referências e ações de enfrentamento das “questões sociais”, mas passarão a defender propostas e 

ações de cunho liberal ou que ocultassem os determinantes da “questão social” e cujo pacote 

ideológico passava por assumir os discursos e ações de “desenvolvimento sustentável”, “combate à 

miséria”, a “exclusão”, a “geração de renda” em detrimento de enfrentar os fatores reais de 

desigualdade social oriundos das relações de produção numa sociedade capitalista. 

   Ao longo do tempo, essa proximidade das Ong´s com organismos internacionais e com o 

Estado irá contribuir para criar certa aversão destas organizações
47

 aos conceitos e caracterizações 

classistas, favorecendo o amoldamento das lutas sociais e de suas organizações pró “pacto de 

classes” (Fontes, p. 257-290). Para esta autora as Ong´s e as organizações com vínculos sociais ao 

movimento de mercantilização da filantropia engendraram um processo que “Desde os primórdios da 

década de 1990 [esse processo] infletiu em direção a uma cidadania da urgência e da miséria, 

convertendo organizações populares em instâncias de “inclusão cidadã” sob intensa atuação 

governamental e crescente direção empresarial.” (Grifo da autora). 

Fontes esclarece-nos também quanto às modificações nas relações de trabalho que se 

deram com o avanço das Ong´s e Fundações no Brasil, cuja característica essencial é a exiguidade 

                                                           
47

 De forma geral, grande parte das filiadas a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 
(ABONG), 
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de direitos e de garantias de trabalho com a ascensão do voluntariado
48

 e que, nos anos 2000, 

“atingiu a cifra de 19,7 milhões de pessoas” (Fontes 2010, p.292). Uma reportagem do Jornal O 

Globo, datado de 2008, e analisada por Fontes, traz uma passagem que nos ajuda a entender a 

amplitude das novas relações de “voluntariado” impostas à classe trabalhadora no Brasil, conforme 

segue “Assim se expressou recentemente Wanda Engel, ex-dirigente do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), superintendente do Instituto Unibanco e primeira presidente de uma nova 

entidade o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial,  com a participação de mais de 30 

empresas, dentre elas Coca-Cola, Carrefour, Light, Unibanco, Itaú, Bradesco, Petrobras, Shel, 

Souza Cruz e Vale” e passa a citar Wanda Engel “… historicamente, o voluntariado era uma ação 

individual…” esta “…Será uma forma de agregar mais pessoas e ter essa massa de recursos 

humanos mais integrada. Teremos um exército. Só o Unibanco tem 30 mil potenciais voluntários” 

(Fontes, 2010,p.293, grifos nosso).  

Para o nosso estudo, essa declaração revela uma proposta em prol da precarização do 

trabalho por parte uma das dirigentes do grupo Itaú Unibanco e vale recordar a proximidade deste 

grupo empresarial com a direção do Instituto Cidadania e com os organismos multilaterais (BID), 

como já mencionamos anteriormente. Na realidade, foi uma intervenção organizada do empresariado 

(nacional e internacional) em prol da legitimação do voluntariado enquanto relação de trabalho e cujo 

discurso foi comumente reproduzido, também, pelas Ong´s, a exemplo da Ação Cidadania, e pelo 

Governo de Lula da Silva
49

. 

A ligação de setores do capital no Brasil com o combate à fome compõe a chamada 

estratégia de “responsabilidade social empresarial”
50

 e possui como um dos seus objetivos ampliar a 

legitimação das relações sociais capitalistas junto à “sociedade civil”, mostrando a sua dita face 

“humanizadora empresarial” ao preocupar-se com os problemas sociais, com o “bem comum” da 

sociedade por meio do combate à pobreza ou de uma suposta distribuição de riqueza aos 

“extremamente pobres”.  

Neste sentido, ratifica junto à população, aos trabalhadores, que a “questão social” é apenas 

um problema de combate à fome e à pobreza, sem, todavia, atingir o cerne das relações sociais que 

originam a desigualdade social. A “caridade” deixa de ser privilégio dos religiosos para apresentar-se 
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 Esse voluntariado caracterizou-se como “(…) extensão da jornada de trabalho daqueles que dispõem de 
contrato e que, temerosos do desemprego, aceitam oferecer-se  - voluntariamente -; pela urgência na qual 
estão os desempregados ou precarizados, buscando forjar currículos valorizados pelas empresas e que 
assegurem, a médio prazo, um contrato; ou ainda, através de minúsculas remunerações, como pequenas 
bolsas que, mesmo se eventuais e totalmente desprovidas de direitos, asseguram um ingresso monetário” 
(Fontes, 2011, p.292-293). 
49

 José Graziano da Silva, ex-ministro do extinto Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 
Fome (MESA), em texto publicado em 2004, parece concordar com a premissa de ampliação do “voluntariado”, 
ou seja, da precarização do trabalho ao afirmar que “…O Brasil é o sexto país do mundo em voluntariado, mas 
até aqui esse valoroso esforço solidário se diluiu na contramão de uma política de Estado antagônica. A 
novidade agora é que a solidariedade ativa terá uma contrapartida estrutural nas políticas públicas. É uma 
mudança de foco e de método. O mutirão contra fome, anunciado pelo presidente Lula no dia da sua eleição, é 
um convite explícito a essa parceria. Neste caso, o governo é apenas indutor, o facilitador; a protagonista é a 
sociedade. Não se trata de fomentar um voluntarismo emergencial, e sim disseminar uma vacina da 
solidariedade contra a desagregação dos laços sociais” (BETTO, 2004, p.137). 
50

 Menezes (2010,p.252) mostra, por meio dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que 
no ano de 2005 foram gastos ou “investidos” cerca de R$ 4,5 bilhões em ações de “responsabilidade social 
empresarial”. 
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como um “novo marketing empresarial”, ou como uma forma de vincular a produção de mercadorias 

às ações que “contribuem” para a diminuição da “desigualdade” e da “fome” (Fontes, 2011; Menezes, 

2010). 

Conforme Menezes (2010), outro aspecto da proposta de “responsabilidade social” refere-se 

à disseminação das suas concepções de “cidadania”, “solidariedade”, “participação social” etc., que 

contribuem para uma ressignificação do pacto entre classes - para o nosso caso, o “pacto social” para 

combate à pobreza - e reconstrói o consenso na sociedade em “crise”, ampliando a precarização do 

trabalho, a retirada de direitos sociais e, simultaneamente, ampliando as “doações” e “parcerias” para 

as “ações sociais”, como apontamos no primeiro tópico deste texto. 

Dessa forma, parece-nos garantido que o “pacto pela paz” e o “pacto social” proferidos pelos 

organismos internacionais têm-se objetivado no Brasil por meio do “combate à fome”, sobretudo 

quando o vemos respaldado na liderança politica de um ex-sindicalista, o ex-presidente Lula da 

Silva
51

 que propunha e defendia como principal política social e de governo o combate à fome ao 

mesmo tempo em que avança com medidas de liberalização da economia e de retirada de direitos, a 

exemplo da previdência social. 

Fontes (2011, p.277) ratifica que parte da burguesia brasileira se travestiu com a nova 

roupagem da “responsabilidade social”, moderna e civilizada, defensora irremediável da 

“democracia”, mas, defendeu sobretudo, a propriedade privada. Neves (apud Fontes, 2011) faz uma 

critica ferrenha, acusando parte dessa burguesia de estar “(…) forjando e difundindo  uma “virtude 

cidadã” que destroçava direitos em nome da urgência e da miséria”.  Para, além disso, nos anos 

2000, ganharam o seleto apoio e assessoria do Banco Mundial para a construção do seu projeto. 

A criteriosa focalização, especialmente vinculada ao cumprimento de condicionantes para o 

recebimento da renda mínima pelos trabalhadores, é um dos pontos fundantes das politicas de 

combate à fome no Brasil e é também ela uma característica inextrincável das politicas liberais e das 

propostas do Banco Mundial. Tal focalização contribuiu para desconstruir as politicas sociais 

enquanto ações universais
52

. Ao nosso ver, o problema está em obstruir a participação de outros 

setores pauperizados da classe trabalhadora, dificultando seu acesso aos direitos sociais, ou garantir 

apenas temporariamente parte destes direitos, como também, em vincular a focalização à crescente 

deterioração de diversos serviços públicos sociais prestados a população, tais como a saúde e 

educação. Além disso, a focalização veicula o problema da fome ao núcleo familiar e não o vê como 

parte da estrutura da sociedade, ou seja, para estas políticas, o indivíduo é responsável pela sua 

condição material e pela sua reprodução social, o que, dessa maneira, contribui para se manter 
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 Dado o seu histórico sindical o ex-presidente de certa forma encarnava as promessas de vasto setor dos 
trabalhadores brasileiros, a exemplo dos representados pela Central Única dos Trabalhadores - CUT e  Central 
dos Trabalhadores do Brasil – CTB, que  depositavam nele também suas expectativas. Contudo, o que 
acobertou-se foi a retirada de direitos dos trabalhadores em geral. 
52

 A título de exemplo o Programa Bolsa Família, iniciado no Governo Lula, possui três condicionalidades básicas 
relacionadas, primeiro a frequência escolar mínima de 85% dos membros da família entre 6 a 15 anos; segundo 
obrigatoriedade de cumprimento de aspectos da saúde familiar, tais como vacinação e acompanhamento do 
crescimento infantil, pré-natal de gestantes e nutrizes etc., em unidades básicas de saúde pública; e por último 
frequência nas ações sócio-assistenciais caso tenha no agregado familiar menores em situação de risco ou 
oriundos de trabalho infantil. Os valores repassados às famílias podem variar de R$ 32,00 a R$ 306,00, 
conforme a composição familiar e de renda. Vale ressaltar que o salário mínimo nacional atualmente esta em R$ 
678,00. 
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velada a origem da desigualdade social numa sociedade capitalista e portanto, invisibilisa a 

exploração de classe e a apropriação privada do trabalho socialmente produzido. (Tessarollo e 

Krohling, 2011). 

Além disso, o Programa Bolsa Família é uma ação que não esta constituída legalmente 

enquanto direito social. Os valores repassados às famílias beneficiárias são ditados conforme a 

orientação governamental, que define a prioridade do atendimento na própria capacidade de 

execução e não na necessidade social da população beneficiária, sendo o número de beneficiários 

elegíveis ainda superior aos valores que são atualmente executados (Silva, 2010). 

Outro aspecto central refere-se a sua contribuição para a acumulação capitalista, 

especificamente para o setor bancário. O fato do PBF, e outras políticas sociais, estarem centradas 

no repasse monetário via agências bancárias aos beneficiários garante relevantes rendimentos para 

esse setor do capital, tendo em vista o volume de recursos executados. Há clara relação das políticas 

sociais com o sistema bancário-financeiro, onde entre os anos de 2006 e 2009 foram repassados do 

orçamento público cerca de 1,5 bilhão de reais às instituições bancárias responsáveis pelo repasse 

do benefício, cujo objetivo foi de cobrir os “custos administrativos” da execução do Programa pelos 

Bancos (Silva, 2010).  

Outro exemplo é a defesa governamental da inserção bancária do público beneficiário das 

políticas sociais enquanto elemento da conquista da “cidadania”, que  ao nosso ver garante um novo 

“público consumidor” aos bancos avalizado pelo Estado. Segundo Granemann (2007, p.65) “A 

transferência de recursos estatais para as instituições bancário-financeiras sustenta-se em um 

discurso ideológico que confere destaque para eficácia, eficiência e gestão racional do fundo público, 

quando gerido por estas instituições. Para além da embalagem ideo-política que acompanha tal 

alienação de fundos públicos em favor das instituições bancário-financeiras, não é desprezível as 

novas possibilidades de expansão do crédito – ainda que de “pouca qualidade” para os receptores 

desses recursos – pelos bancos a uma nova clientela com recursos garantidos com o aval do 

Estado.”  

Não obstante, cabe ainda ratificar que políticas sociais como o Programa Bolsa Família não 

devem ser caracterizadas enquanto uma política de combate à desigualdade social ou de distribuição 

de renda, tendo em vista que boa parte dos recursos oriundos do Fundo Público Estatal advém de 

impostos pagos pelos trabalhadores. Segundo, Silva (2010) cerca de 61% dos recursos públicos 

arrecadados pelo Estado são oriundos das contribuições dos trabalhadores assalariados e da 

população de baixa renda
53

.  

Neste sentido, pode-se afirmar que o PBF não retira recursos do capital (do empresariado 

brasileiro) para repassar aos “mais pobres”, nem tampouco redistribui riqueza do capital para o 

trabalho, mas sim retira da contribuição dos trabalhadores para repassar para outra parcela dos 

trabalhadores que estão mais pauperizados e desempregados. 
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 Ressalta-se a passagem de Granemann (2007, p.67) acerca de quem produz toda riqueza na sociedade 
capitalista, “Abdicar da luta pela superação da sociedade capitalista por desconhecer-se que o trabalho ao criar 
sobrevalor é o único produtor de riqueza sob o capitalismo: do lucro dos proprietários aos salários do 

conjunto dos trabalhadores produtivos e improdutivos; do capital que rende juros as aposentadorias; da renda da 
terra ao fundo público estatal (Grifo nosso). 
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Ao que parece, o principal programa transferência de renda realizado com Fundo Público pelo 

governo FHC, Lula da Silva e Dilma Roussef refere-se ao pagamento da dívida pública ao capital 

nacional e internacional, cujo montante é bastante superior ao repassado pelas políticas sociais em 

geral para a população. Em 2008, por exemplo, cerca de R$ 493, 3 bilhões (ou mil milhões de reais) 

foram executados do orçamento federal para pagamento da dívida (interna e externa) e cerca de R$ 

10,4 bilhões foram repassados aos beneficiários “pobres” com o PBF - principal política social dos 

últimos governos do PT- segundo dados do Balanço Geral da União (BGU). 

Para o ano de 2013 está previsto o repasse de R$ 900,0 bilhões para pagamento da dívida 

pública e destes cerca de R$ 210,0 bilhões constam no item “juros e amortizações”, ou seja, capital 

financeiro especulativo. Por sua vez, para o Programa Bolsa Família a previsão de repasse direto às 

famílias é de R$ 21,4 bilhões (Brasil, 2012). Mattei e Paiva (2009, p.187) trazem alguns dados acerca 

da execução do Bolsa Família e sua correspondência no Orçamento de Estado e fica claro que, 

desde o ano de 2004, os gastos com o PBF percentualmente não tiveram aumento em relação ao 

PIB (Tabela 07, do Anexo). 

O que tentamos salientar nos parágrafos acima quanto ao significado do Estado e a 

experiência brasileira é bem resumida por Fontes (2011, p.216), que escreve:  “Este é o papel 

clássico do Estado, o de defender as condições gerais que permitem a expansão do capital, 

legitimando e legalizando uma forma de ser, gerindo uma sociabilidade adequada, educando-a, além 

de coagir os renitentes pela violência aberta ou discreta.”  

Em tempos históricos de derrota do trabalho sobre o capital, de constantes perdas de direitos 

sociais pelos trabalhadores e de liberalização econômica, tais Programas de combate à fome 

coaboram minimamente para evitar a crescente deteriorização de setores miseráveis da classe 

trabalhadora e é o fato de garantir alguma reprodução social – que retira do patamar de miserável 

para o de pobre – que parece ter alguma relevância. A crítica a estas ações não tem por objetivo a 

sua negação, mas sim, constitui-se em uma tentativa de desvendar o que as propagandas 

governamentais (acadêmicas e institucionais) por vezes não transparecem.  

Tendo tudo isso em vista, passemos especificamente ao Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA e sua execução em Açailândia, Maranhão. 
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CAPÍTULO III - O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) NO MUNICÍPIO DE 

AÇAILÂNDIA, MARANHÃO – BRASIL 

 

3.1  - Os marcos iniciais 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) conforma-se enquanto uma ação 

orçamentária
54

 do Governo Federal Brasileiro iniciada no 2º semestre do ano de 2003. O marco legal 

que o fundamentou foi o artigo 19 da Lei brasileira nº 10.696, de 02 de julho de 2003, que cria o 

Programa “com a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à 

distribuição de alimentos de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança 

alimentar e à formação de estoques estratégicos” (Caput do Art.19, da referida Lei). A 

responsabilidade inicial pela execução orçamentária do Programa foi do antigo Ministério 

Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional (MESA) cujo Ministro foi o Sr. José Graziano da 

Silva, posteriormente, no ano de 2004, a pasta de segurança alimentar e o PAA  foram agregados às 

ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), tendo o Sr. Patrus 

Ananias como dirigente.  

O PAA nasce como uma das ações estruturantes do Projeto Fome Zero (2001) no âmbito do 

eixo de “compras institucionais e fortalecimento da agricultura familiar”. Já em fins de 2002 a ação 

intitulada “Programa de Compras da Agricultura Familiar” foi uma das principais demandas dos 

movimentos sociais no período de transição entre o Governo FHC para o de Lula da Silva. Takagi 

(2006) cita expressamente que esta foi uma pauta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST) e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), ambos vinculados a Via Campesina 

Brasil. Vale destacar que no início do Governo Lula, o Programa teve o segundo maior orçamento 

(R$ 400 milhões) do então Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar (MESA), atrás apenas 

das ações do Cartão Alimentação. 

Sua concepção e elaboração se dão no âmbito dos debates de construção do Plano Safra 

2003/2004 e contam com a participação dos membros do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(Consea - coordenado na época por Plínio de Arruda Sampaio) (Müller, 2007) e do Governo Federal 

(coordenado por Guilherme da Costa Delgado) (Schmitt, 2005). O Plano propõe a “subvenção” do 

governo federal ao acesso a alimentos por meio do estímulo do setor agropecuário com maiores 

dificuldades de produção e de acesso ao mercado, ou seja, segundo o texto, da “agricultura familiar e 

os assentados de reforma agrária”. Em suma, o PAA se configurou como uma ação de compras 

governamentais que visa atender uma parcela de agricultores conceituados legalmente enquanto 

“agricultores familiares”
55

, por meio da aquisição de gêneros alimentícios produzidos por eles e que 
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 No escopo legal brasileiro, da lei de diretrizes orçamentárias federal, significa afirmar que é uma ação do 
Governo Federal que pode ser ou não gestionada por outros governos e não se conforma enquanto uma Política 
Pública de Estado e portanto  possui orçamento próprio para ser executado, independentemente do Gestor 
Federal ou Governo Federal .  
55

 Nos trechos que se seguem, inicialmente, iremos utilizar a denominação de “agricultura familiar” em referência 
a Lei  de nº 11.326, de 24 de junho de 2006, lei esta que conceitua a “agricultura familiar” para fins de políticas 
públicas no Brasil. 



50 
 

são doados para a rede de proteção social
56

 e para a população em situação de vulnerabilidade 

social
57

, e, portanto, garantindo assim tanto a comercialização dos produtos da “agricultura familiar” 

como a segurança alimentar da “população em risco”. (Schmitt, 2005) 

Anterior à recomposição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) no ano de 

2003, já em dezembro de 2002, pós resultados eleitorais, a equipe de transição do governo montou 

um Grupo de Trabalho (GT) no qual  juntou o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 

FAO e o Banco Mundial, na figura do BIRD, com intuito de “discutir e auxiliar na estratégia brasileira 

de combate à fome” (p.84), estratégia esta resumida no Projeto Fome Zero (PFZ) (Müller, 2007). As 

principais intervenções do GT na elaboração dos programas foram “(n)as ações e conceitos 

gerais”(idem). Um dos focos de atuação para ampliação do consumo alimentar e produção propostos 

pelo GT foi o da reformulação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf)
58

, em que o Pronaf é ali considerado enquanto o principal “articulador do PFZ no que diz 

respeito à agricultura familiar” (Müller, 1997). Assim, demonstra-se a intervenção e a atuação dos 

organismos internacionais nas políticas sociais brasileiras oriundas do Programa Fome Zero (PFZ), 

na sua formulação e concepção, em conformidade com as pontuações apresentadas no capítulo II, 

dessa dissertação. 

Retornando ao PAA, o Programa é parte dos três eixos presentes na proposta inicial do 

Projeto Fome Zero, ou seja, seria uma política estrutural (por meio do fortalecimento da “agricultura 

familiar”), um ação específica (com a doação de cestas de alimentos a população em vulnerabilidade 

social, aos estoques de alimentos de segurança e a melhoria da nutrição materno-infantil) e, por 

último, uma política de fortalecimento local (ao possibilitar a vinculação das instâncias governativas 

estaduais e municipais na sua execução bem como a compra e distribuição de alimentos dentro dos 

municípios). Outra passagem importante desse texto refere-se ao fato do Programa ter sido baseado 

em outras ações governamentais já existentes para a agricultura capitalista (ou patronal), tais como 

as Aquisições do Governo Federal (AGF) e o Empréstimo do Governo Federal com Opção de Venda 

(EGF)
59

, operadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (Schmitt, 2005). 
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 Creches, Asilos, Escolas, Hospitais e alguns Programas Governamentais. 
57

 Via doação de cesta de alimentos a populações específicas, tais como, os povos originários (denominados 
vulgarmente de indígenas), quilombolas, acampados da reforma agrária e outros. 
58

 O Pronaf é um Programa de Crédito Rural específico para “agricultura familiar” criado no ano de 1996 durante 
o Governo FHC. No Governo Lula da Silva este torna-se a principal ação do escopo de políticas para a 
“agricultura familiar”. 
59

 Foi realizada uma proposta semelhante de aquisição de alimentos da pequena produção agrícola  no âmbito 
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) no ano de 1977, pelo Programa de Estímulo a 
Comercialização e à Produção de Alimentos Básicos por via do Projeto de Aquisição de Alimentos Básicos em 
Áreas de Baixa Renda (PROCAB), cujo objetivo foi “ contribuir para a melhoria da renda e decorrente elevação 
do padrão alimentar dos pequenos produtores rurais, garantindo mercado institucional para colocação dos 
excedentes de sua produção a preços remuneradores” (Arruda, 1985). Ainda, outras propostas de compras 
governamentais ocorreram no Estado de São Paulo em meados dos anos 1980, durante o Governo de Franco 
Montoro. José Graziano da Silva foi bastante crítico a algumas dessas ações, pois entendia que essas medidas 
não beneficiavam o público da “agricultura familiar e dos assentamentos rurais”. Seu descontentamento, 
portanto, o estimulou a conhecer outras ações de compras governamentais locais, chegando mesmo a 
acompanhar uma delas durante sua estadia nos Estados Unidos, especificamente no Estado da Califórnia e que, 
parece-nos, foi o que deu origem aos seus estudos sobre os Food Stamps e a experiência norte-americana 
(Müller, 2007). 
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Concluímos assim que o PAA foi concebido e elaborado enquanto uma ação centrada na 

perspectiva do abastecimento e distribuição dos alimentos, originária das discussões e formulações 

constantes no Projeto Fome Zero, das intervenções dos Organismos Internacionais, da “sociedade 

civil” organizada no Consea, de experiências de compras de produtos da grande agricultura 

capitalista e da pauta das reivindicações dos movimentos sociais do campo. Vale ressaltar que no 

Projeto a caracterização do problema alimentar, da Fome, no Brasil, partia da perspectiva que esta 

tinha origem na distribuição de renda, que impedia o acesso de parcela da população aos alimentos 

e, portanto, não era um problema de produção alimentar, mas sim de distribuição (Schmitt, 2005; 

Takagi, 2006; Müller, 2007).  

Segundo Müller (2007) esta concepção da situação alimentar no Brasil foi influenciada pelos 

trabalhos acadêmicos do Prof. José Graziano da Silva. Em concordância com a avaliação de 

Graziano da Silva, Carvalho (2004) nos seus trabalhos acerca da segurança alimentar, 

principalmente nos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), aponta para a 

relevância das iniciativas de minimização das “restrições da procura”, que, mais uma vez, se dera 

devido a “má” distribuição de renda e parco acesso aos alimentos pela população em situação de 

risco nas suas localidades. 

 Outro marco do Programa foi o de possibilitar ao governo federal a compra de alimentos a 

preços de referência sem a realização de processo licitatório, especificamente para a produção 

derivada da  “agricultura familiar”. Neste sentido, facilitou as ações do Estado na regulamentação e 

recuperação dos preços agrícolas bem como garantiu a uma parcela da agricultura nacional acesso 

direto ao “mercado de produtos”, sem a intervenção de “atravessadores” e demais agentes dos 

mercados locais e regionais (Schimtt, 2005; Delgado et al., 2005; Takagi, 2006). 

Destaca-se, ainda, o apontado por Carvalho (2012) no que tange a avaliação e construção de 

políticas públicas. O autor considera relevante a necessidade de “inovação institucional” no âmbito 

governativo
60

 para a construção da segurança alimentar. No nosso caso o PAA inovou com o seu 

desenho de gestão realizada por um grupo interministerial, cuja coordenação fica a cargo do MDS. 

Compõem este grupo os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, do 

Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social, e, recentemente, o Ministério da Educação. 

De forma resumida, este conselho gestor pode publicar decretos que regulamentem o funcionamento, 

execução e priorização das ações do Programa e tal conformação possibilita uma maior agilidade na 

publicação e definição das normativas do Programa. Um exemplo destas normativas operacionais 

são as resoluções acerca de preços de referência, públicos beneficiários e regiões prioritárias, limites 

de aquisição por “agricultor familiar” no ano, entre outras.  

Cabe destacar, novamente, que, no ano de 2004, o Ministério Extraordinário de Segurança 

Alimentar (MESA) foi extinto e as ações de segurança alimentar foram incorporadas na nova 

estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Neste sentido, a 

segurança alimentar perdeu certo peso político ao ser incorporada a uma secretaria ministerial e não 

mais teve o caráter e  estatuto de Ministério, como possuía com o MESA. Tais mudanças afetaram 
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 Destaca-se o trabalho realizado em Cabo Verde com a constituição da Agência Nacional de Segurança 
Alimentar – ANSA. Para uma melhor compreensão da experiência cabo-verdiana, ver Carvalho (2012) e 
Carvalho e Monteiro (2011). 
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diretamente a execução do PAA que passou por um momento de descontinuidade até sua 

reestruturação na atual Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN (Müller 

2007, Takagi 2006).  

 

3.2 - As ações atuais 

 

Conforme citamos anteriormente o PAA foi criado pela Lei 10.696, de 02 de julho de 2003. No 

seu período inicial (2003 a 2005) o Programa funcionou atuando com cinco instrumentos diferentes 

de aquisição de alimentos. Após o ano de 2005 uma dessas, a Compra Antecipada Especial da 

Agricultura Familiar (CAAF) foi extinta devido a problemas na sua implementação.  Outra 

característica inicial é que apenas no ano de 2006 o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

teve incluso no seu orçamento uma ação específica para execução do PAA. Contudo, nos 

centraremos na descrição das modalidades que estiveram em execução durante o período desta 

pesquisa. 

Apesar de ser um Programa único, a sua implementação ocorre de diferentes formas e 

possuem objetivos diversos, mas que, entretanto, têm um cerne comum que relaciona-se à 

segurança alimentar e nutricional e ao fortalecimento da “agricultura familiar”. Por outras palavras, o 

Programa possui dois grandes beneficiários das suas ações: o primeiro, os beneficários “agricultores 

familiares”, objeto de nosso estudo; e o segundo público, a população em situação de vulnerabilidade 

social, quer seja aquela atendida pelas instituições vinculadas à rede socioassistencial e de 

“equipamentos públicos” (asilos, creches, hospitais, abrigos, “restaurantes populares”, “cozinhas 

comunitárias” etc.) ou pelas escolas públicas, quer sejam populações em risco alimentar que 

recebem a doação de cestas de alimentos pelo governo federal (populações originárias denominadas 

“indigenas”, acampados da reforma agrária, populações quilombolas, atingidos por enchentes, 

catastrofes naturais e outros). 

Os recursos para a execução do Programa são oriundos do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Os executores 

destes recursos são a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), os Estados, Distrito Federal 

e Municípios brasileiros. 

Para os “agricultores familiares” acessarem o PAA é necessário a confirmação legal de que 

estes, ou melhor, de que o agregado familiar e o estabelecimento enquadram-se no escopo legal de 

“agricultor familiar” para obterem a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
61

. O que coloca o PAA 

                                                           
61

 “A DAP é um instrumento de identificação do agricultor familiar para acessar todas as políticas públicas 
correlatas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) credencia entidades emitentes (sindicatos, 
associações e órgão públicos de extensão rural), as quais são responsáveis pela aplicação da Lei nº 
11.326/2006” (BRASIL, 2010a, vol.2, p. 183). O Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – Crédito Rural) é um programa de financiamento para a “agricultura familiar” desde que registrados 
no sistema DAP. “São operações de custeio e investimento, tanto para pessoa física como jurídica 
(associações e cooperativa)” e os valores financiados devem obrigatoriamente ser pagos em dinheiro. O 
Pronaf é gestionado pelo MDA, porém as resoluções referentes aos juros, limites de financiamento e prazos  
são avaliados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), composto por membros dos Ministérios do 
Planejamento, Fazenda e Banco Central (Idem, Ibid., p.184). O enquadramento na DAP ainda é subdividido 
segundo a renda bruta auferida pelo produtor no seu estabelecimento familiar (grupos “A”, “B”, “A/C” e “AF”) 
conforme dispõe a resolução aprovada em 18/06/ 2013, do Banco Central Brasileiro. Para a Safra de 
2012/2013, período onde efetivou-se o nosso trabalho de campo, o limite de Valor Bruto da Produção Anual 
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vinculado aos ditames e diretrizes legais que versam acerca do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar – Crédito Rural (Pronaf) e a disponibilização de documentos (DAP´s) pelos 

órgãos cadastrados.  

Conforme o Decreto nº 7.775/2012, o PAA possui cinco modalidades que são: 

 “Compra com Doação Simultânea”, que tem por base a compra e doação de 

alimentos em âmbito local; 

 “Incentivo à Produção e Consumo de Leite”, adquire-se Leite beneficiado 

(pausterizado e ensacado) para a doaçao aos beneficiários, conforme prioriza o 

grupo gestor do PAA: 

 “Compra Direta”, que possibilita a manutenção dos preços de alguns gêneros 

alimentícios; 

 “Formação de Estoque”, disponibilização de recursos às organizações de agricultores 

para a estocagem e beneficiamento de produtos alimentares; 

 “Compra Institucional”, que permite a compra de gêneros alimentícios por órgãos e 

instituições do governo federal, estadual e municipal que regularmente forneçam 

refeições; 

 Cada uma dessas modalidades possui regras próprias e objetiva garantir a segurança 

alimentar em diversos níveis de “situações de risco alimentar”. Além disso, as condicionantes de 

acesso e regras gerais são definidas pelo Grupo Gestor do Programa e são acessíveis nas páginas 

eletrônicas governamentais.  

Vale destacar a maneira como ocorre a execução da modalidade “Compra com Doação 

Simultânea” ou comumente denominado apenas “Doação Simultânea”, pois esta é central para o 

nosso estudo de caso em Açailândia – Maranhão. A “doação simultânea” é executada por todas as 

instâncias federativas (CONAB, Estados, DF e Municípios) com recursos oriundos apenas do MDS, 

ou seja, da Seguridade Social. De forma sintética, podemos afirmar que ela permite aos agricultores a 

venda da sua produção localmente (município ou microrregião) ao governo federal, por meio da 

parceria com as instâncias federativas municipais e estaduais. Os alimentos comprados são doados 

no próprio município ou nas suas localidades às entidades da rede socioassistencial, aos 

restaurantes populares, banco de alimentos, cozinhas comunitárias e escolas públicas. A modalidade 

permite assim a compra e distribuição local dos alimentos ou a compra e doação simultâneas.  

Entre os anos de 2003 a 2009, a “Doação Simultânea” foi a modalidade do PAA que teve 

maior disponibilização de recursos para sua execução, angariando 39% do total dos recursos do 

Programa (Brasil, 2010) (Gráfico 02, do Anexo).  É uma modalidade que permite a participação dos 

diferentes entes federativos, “organizações de agricultores familiares” e entidades socioassistenciais 

na sua execução, o que amplia as discussões e participações na elaboração e execução do PAA e 

das ações de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios e estados brasileiros. Outro ponto 

relevante é o fato da modalidade privilegiar a instância local, tanto na disponibilização de renda 

                                                                                                                                                                                     
para o enquadramento enquanto “agricultor familiar” no Manual de Crédito Rural (MCR)  foi de até R$ 110mil 
e não os atuais R$ 360 mil. 
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quanto no consumo alimentar das doações o que contribui para a criação de vínculos locais entre os 

beneficiários agricultores e as instituições sociais receptoras dos alimentos.  

Em 2011, o Programa deixou de ser regido pelo artigo 19 da Lei 10.969/2003 o qual foi 

substituído pela Lei 12.512 de 17 outubro de 2011. No que interessa ao nosso estudo, uma das 

principais modificações realizadas pela Lei refere-se à mudança do instrumento legal utilizado pelo 

MDS para repasse de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito da modalidade 

de Compra Direta Local com Doação Simultânea (DS). Conforme dispõe o seu artigo 20, o MDS 

deixa de repassar os recursos financeiros por meio da celebração de “Convênios”
62

 com os diferentes 

entes federativos e suas instituições para fazê-lo por meio de outro instrumento legal denominado 

“Termo de Adesão”.  

Um dos objetivos desta mudança é tornar mais célere o processo burocrático de repasse de 

recursos federais e, dessa forma, visa diminuir os períodos de descontinuidade do Programa nos 

municípios e Estados, que em anos anteriores, alguns desses tiveram sua execução interrompida por 

até 06 meses devidos aos ajustes, prestações de conta e definições dos termos legais dos 

Convênios. Essa descontinuidade prejudicava, sobretudo, os pequenos produtores atendidos pelo 

Programa que possuíam grande dependência da renda oriunda do PAA para manutenção do 

agregado familiar com veremos adiante.   

Outro elemento a destacar dessa nova legislação refere-se ao modelo de pagamento 

realizado aos agricultores beneficiários. Anteriormente, ficava a cargo dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios o pagamento por meio de instituição bancária, ou seja, este pagamento era desvinculado 

do MDS e cada “Convênio” e região possuíam características próprias de repasse dos recursos aos 

agricultores. A atual legislação, tendo em vista a experiência do modelo de pagamento realizado pelo 

Programa Bolsa Família (PBF), também sob gestão do MDS, centralizará o pagamento aos 

agricultores no próprio MDS e a gestão dos recursos e repasse por meio de cartão eletrônico 

específico ficará a cargo de instituição financeira oficial, nos moldes da execução do Programa Bolsa 

Família (PBF). Neste sentido, há uma clara influência do modelo de execução implementado com o 

Programa Bolsa Família na atual implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

Podemos deferir disso, que, com a ampliação orçamentária do PAA houve a necessidade de 

padronização da execução e da garantia da “efetividade” e “celeridade” processual, uma vez que se 

considerava que as instâncias governamentais públicas, sobretudo as estaduais  e municipais não 

possuíam a “devida capacidade” ou esta “capacidade” era muito diversa e dependente do gestor 

político da ação. Para nós, esse marco legal indica uma padronização das políticas sociais, com o 

fortalecimento de instâncias executoras conhecidas pela sua “eficiência”, tais como as instituições 
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Segundo o Decreto 6.170/2012 (…)§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: …I - convênio - acordo, 

ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações 
consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão 
ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da 
administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;(…)” 
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financeiras
63

 e assim como preconiza o marco liberal para as políticas sociais. Aqui, a ligação com a 

experiência “bem sucedida” do Programa Bolsa Família permite-nos apontar para as avaliações 

constantes no Capítulo II acerca do combate à fome e especificamente do Bolsa Família, com 

relevância para o trabalho de Silva (2010) e Granemann (2007), os quais dão-nos argumentos para 

transpor para a nova configuração do PAA algumas das avaliações feitas para o Bolsa.  

Dentre elas, a que revela-se mais clara para o caso do PAA, é a de vinculação das políticas 

sociais a setores do capital financeiro, que poderá ocorrer com menor ou maior intensidade, conforme 

a ampliação orçamentária do Programa e quando a implementação dos “Termos de Adesão” for 

majoritária na execução deste Programa. Inicialmente, as modalidades que estão no processo de 

transição para esta “nova” execução são as modalidades de Doação Simultânea e de Incentivo à 

Produção e ao Consumo de Leite (ou PAA Leite).   

Como ilustra a tabela 07, do Anexo no fim dessa dissertação, para o conjunto das 

modalidades do PAA entre os anos de 2003 a 2010 foram gastos cerca de 3,3 bilhões de reais (mil 

milhões), os quais atenderam cerca de 149 mil “agricultores familiares” com a compra de 3,1 milhões 

de toneladas de alimentos, onde 50% destes recursos monetários foram executados em Estados da 

região Nordeste do Brasil (Gráfico 01, do Anexo).  No ano de 2009, 43% dos recursos do Programa 

foram para aquisição de leite e derivados e 23% para aquisição de grãos. Dos beneficiários 

“agricultores familiares” atendidos no mesmo ano, 68% pertenciam ao enquadramento “AF” ou “V”
64

 

do Pronaf, ou seja, a parcela com maior rendimento bruto anual da “agricultura familiar” (Brasil, 

2010b). Segundo texto governamental, disponibilizado na página eletrônica do MDS, nos dez anos de 

execução (2003 – 2013) do Programa “foram investidos R$ 5 bilhões”, para a aquisição de “ 3 

milhões de toneladas de alimentos” que atenderam 190 mil agricultores beneficiários. Pelo Plano 

Safra 2013/2014 estão previstos recursos na ordem de “R$ 1,2 bilhões” (mil milhões), cujo objetivo é 

priorizar o atendimento a “141 mil agricultores” com renda per capita mensal de até R$ 70,00
65

. 

Segundo o texto citado os valores por modalidade também sofreram modificações e a modalidade do 

nosso estudo “Compra com Doação Simultânea” terá o teto anual ampliado para R$ 5,5mil por 
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 Conforme o relatório federal do Balanço Geral da União (BGU) de 2012, no seu item 4.3, ao referir-se ao PAA: 
“Sua execução foi redesenhada para permitir o aumento do número de beneficiários, tanto de seus fornecedores 
como de seus consumidores, como também para ampliar a eficiência e a efetividade do Programa…  Nesse 
novo modelo, o pagamento pela União aos beneficiários fornecedores é feito por meio de crédito em cartão 
bancário específico, de instituição financeira oficial, o que permite ao gestor federal atuar sobre a governança da 
execução das ações que compõem o Programa. Dezoito estados e 112 municípios já haviam aderido à nova 
forma de operação do PAA até 31/12/2012.” (Brasil, 2013,p.08) 
64

 Conforme citamos anteriormente o Manual de Crédito Rural (MCR) categoriza a produção familiar em “Grupo 
A”, “Grupo B” e” Grupo A/C”. O “Grupo AF” refere-se aos “agricultores familiares” que não se enquadram nos 
grupos anteriores e, neste sentido, que possuem renda bruta oriunda da produção entre R$ 10 mil e R$ 360 mil. 
Vale destacar o exposto acerca da preponderância desse último grupo no acesso ao crédito rural.   
65

 Valor utilizado para inserção dos beneficiários do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) do governo Dilma Roussef, 
conforme dispõe o Decreto nº 7.492/2011, e que dá continuidade e amplia as ações do Programa Fome Zero do 
Governo de Lula da Silva. Para exemplificar, o governo federal levantou que o público beneficiário do PBSM, ou 
seja, com renda de até R$ 70,00 (extrema pobreza), estaria em torno de 16 milhões de brasileiros, o que, em 
termos ilustrativos, corresponde a 1,5 vezes a população de Portugal. A intenção de atender pelo PAA tal público 
beneficiário dos Programas de renda mínima parece-nos uma tentativa de ampliar a participação do público de 
“baixa renda” da “agricultura familiar” em contraposição aos atendimentos que ocorreram em 2009, conforme 
citamos. 
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agricultor/ano.
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 A título de comparação, a Política de Crédito Rural para a Agricultura Familiar – o 

Pronaf – tem previsão de orçamento para safra 2013/2014 de R$ 18 bilhões (mil milhões) enquanto 

para a ação de Assistência Técnica e Extensão Rural o orçamento previsto é de R$ 542 milhões. Nos 

Planos Safras, de forma geral, os maiores orçamentos destinados à “agricultura familiar” estiveram 

vinculados respectivamente ao Pronaf e ao PAA e, neste sentido, são as políticas centrais do governo 

federal (crédito e comercialização) para este setor da agricultura brasileira. Contudo, ao analisar o 

orçamento do MDA (principal ministério gestor das ações e políticas para a “agricultura familiar”) 

percebe-se que uma das ações mais vultuosas depois do Pronaf refere-se à ação “Equalização de 

Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)”, que no ano de 2012 teve uma 

dotação orçamentária de R$ 2,9 bilhões (mil milhões) que de forma geral refere-se ao repasse 

financeiro que o governo federal faz às instituições bancárias para cobrir as taxas de juros, 

inadimplências, gastos administrativos e outros, oriundos da execução do Pronaf
67

.  

Segundo publicação do Consea (2010) e o disposto nos Relatórios Gerais da União, entre os 

anos de 2004 a 2010 foram executados cerca de R$ 8 bilhões na ação de transferência de recursos 

públicos para o capital financeiro. Nesse sentido, confirma a tese de que o capital também é um dos 

beneficiários diretos da execução e da ampliação dos programas sociais, dentre eles, as políticas 

para a “agricultura familiar” no Brasil. Já as ações que são tidas como estruturantes ou que poderiam 

trazer alguma modificação à estrutura social concentrada do campo, tais como a assistência técnica e 

extensão rural, a educação do campo e a obtenção de imóveis para fins de reforma agrária 

continuam marginais e com baixos orçamentos. Podemos ainda dizer que, mesmo o próprio PAA, se 

comparado com os orçamentos da política de crédito e de equalização de juros, nas ações para a 

“agricultura familiar”, ainda é um Programa “sútil”. E caso o fossemos comparar com as ações para a 

grande agricultura capitalista (patronal) essa diferença ou desproporção seria ainda maior.
68

  

Passemos agora ao município do nosso estudo de caso para o Programa de Aquisição de 

Alimentos. 

3.3 – O município de Açailândia 

 

Açailândia é um município localizado na região do Sudoeste Maranhense e nasceu como um 

desmembramento da cidade de Imperatriz, ganhando autonomia no ano de 1981 e constituindo sua 

sede municipal em 1983. Sua história está diretamente vinculada às ações de Grandes Projetos na 

região, tais como a construção da rodovia Belém – Brasília (BR 010), começada no ano de 1954, e o 
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  PAA Plano safra 2013/2014.acesso em 02/07/2013, http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias-
1/2013/julho/programa-de-aquisicao-de-alimentos-teve-investimento-de-r-5-bilhoes-em-10-anos)  
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 Para uma melhor compreensão acerca da “Equalização de Juros do Pronaf” ver Roitman e De Conti (2011), 
bem como os relatórios do Balanço Geral da União (BGU) na página 
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/PrestacaoContasPresidente/> . 
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 Na safra agrícola 2010/2011 a agricultura capitalista (patronal) teve orçado R$ 100 bilhões (mil milhões) em 
crédito. Apenas a equalização dos juros do custeio agropecuário (aqui da patronal) em 2011 teve orçado 
R$1.217.220 mil, com recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da Poupança Rural 
(Proger Rural); a Equalização de Juros para a Promoção da Exportações (Proex) teve mais R$ 1 bilhão para 
equalização e R$ 39 milhões expresso como “remuneração do agente financeiro” (Brasil, 2013). Além dessas 
existem pelo menos mais 07 ações de equalização de juros com orçamentos um pouco menores vinculadas aos 
empréstimos à agricultura capitalista. 
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Projeto Grande Carajás (PGC) iniciado oficialmente no ano de 1982. (Ver mapas 01, 03 e 04, do 

Anexo). 

O município localiza-se na área da Amazônia Legal brasileira, especificamente na região da 

Pré-Amazônia Maranhense, distante cerca de 600 km da capital do Estado do Maranhão (São Luís) e 

a pouco mais que 1.400 km de distância da Capital Federal (Brasília). Segundo o Censo demográfico 

de 2010, sua população possui em torno de 100 mil habitantes, espalhados numa área de 5,8 mil 

km
2
. A primeira comunidade surgiu com a construção da Rodovia Belém-Brasília (antiga BR 14, atual 

010) devido o estabelecimento de um acampamento da obra desta Rodovia às margens do riacho 

Açailândia, entre os anos de 1958 e 1962. Posteriormente, houve uma ampliação populacional com a 

construção da BR 222
69

, que, na época, ligava o povoado de Açailândia à cidade de Santa Luzia. 

Contudo, a ocupação humana na região data de período anterior e para entendê-la é 

necessário verificar a história do município de Imperatriz e região. Velho (1972) fez um interessante 

trabalho acerca da ocupação da região e sua vinculação aos ciclos econômicos da Amazônia 

brasileira, tais como da borracha, castanha, bovinocultura e mineração. Inicialmente, a ocupação da 

região (Sul e Sudoeste do Maranhão e Sudeste Paraense) deu-se com a expansão da chamada 

“frente pastoril”, em meados dos anos 1800, nas proximidades do Rio Tocantins (divisa entre os 

atuais estados do Tocantins e Maranhão).  

A expansão da pecuária na região teve como limite a mata e o seu  grande isolamento dos 

centros comerciais (ou das capitais). Em 1852, o governo Paraense funda a cidade de Santa Teresa 

de Imperatriz, às margens do rio Tocantins, e que posteriormente passa ao domínio do Estado do 

Maranhão e ascende à categoria de cidade em 1924 (Velho, 1972). Desde longas décadas, de 

acordo com Velho (1972), fora se constituindo um “campesinato” na região, caracterizado pelos 

ocupantes/posseiros das terras e que possuía na produção para autoconsumo e na extração vegetal 

(Castanha e Borracha) complementos de renda. Boa parte deles eram pequenos agricultores do 

nordeste que fugiram da seca nos seus estados de origem e conseguiram nas “terras livres” 

maranhenses dar continuidade a sua reprodução social como “camponeses” ou pequenos produtores 

rurais. 

Porém, a posse livre da terra por pequenos produtores teve seus limites. Asselin (2009) 

apresenta vasta documentação acerca da “grilagem” e usurpação de terras que abrangeu a região de 

Imperatriz até proximidades do município de Santa Luzia, conhecido como o “Grilo Pindaré”, e assim 

Açailândia estaria dentro da área desse e de outros “grilos”. A “grilagem” funda-se com a construção 

da rodovia (Belém-Brasília) e a especulação das terras públicas oriundas deste processo.  

O “Grilo Fazenda Pindaré” foi uma apropriação indevida das terras públicas, cujas relações 

políticas e econômicas são um tanto vastas para descrevermos aqui. Vale ressaltar o seu caráter 

violento, que Asselin (2009) descreve por meio de vários depoimentos de morte, violência física, 

ameaças e invasões domiciliares realizadas contra os posseiros e trabalhadores rurais (pequenos 

produtores) da região, com a clara intensão de expulsão dos ocupantes das áreas para apropriação 

pelos pretensos “proprietários”.  
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  Esta rodovia liga o sudeste do Estado do Pará (cidade de Marabá) à capital do Estado do Ceará (cidade de 
Fortaleza, cortando o interior do Estado do Maranhão e Piauí.  
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O “grilo” é uma ação de falsificação da documentação de propriedade da terra, em que os 

falsificadores “grileiros” forjam documentos com a ajuda de autoridades cartoriais, políticas, judiciais e 

etc. Ou como diria um escritor brasileiro “O grileiro é um alquimista. Envelhece papéis, ressuscita 

selos do Império, inventa guias de impostos, promove genealogias, dá como sabendo escrever velho 

urumbebas que morreram analfabetos, embaça juízes, suborna escrivães” (Monteiro Lobato, Apud, 

Asselin, 2009,p.43).  

No “grilo Fazendo Pindaré” a participação da polícia maranhense foi primordial para garantir a 

posse da terra pelos grileiros e no enfrentamento e assassinato dos posseiros, ficando esse processo 

conhecido como “limpeza da área”. O “grilo” foi apoiado e dirigido politicamente por ex-prefeitos da 

região, autoridades da Aeronáutica brasileira, do Senado Federal, do Governo do Estado do 

Maranhão e do Governo Federal. Apenas para termos uma dimensão do tamanho do “grilo Pindaré”, 

Asselin (2009) verificou que a fazenda possuiu pelo menos sete titulações cadastradas no Instituto 

Nacional de Colonização (INCRA) com o mesmo nome, mas “proprietários” diferentes, os quais 

descreviam áreas desde 125 mil hectares até 1.694.000 ha, na posse de uma única pessoa. Esta 

situação do “grilo” foi resolvida com o reconhecimento das falsificações pelo Estado e posterior venda 

das terras pelos grileiros a grupos econômicos (empresas capitalistas) e latifundiários. 

 Com o exemplo do “grilo da Fazenda Pindaré”, queremos destacar o modo como a região e o 

município do nosso estudo são, desde meados dos anos 1960, palco de violência física contra 

trabalhadores rurais e posseiros bem como podemos admitir que provavelmente a maioria das 

propriedades de grande dimensão foram oriundas desses processos de falsificação da titulação de 

terras ocorridas neste período. Contudo, seria necessário um estudo mais aprofundado para 

identificar os proprietários e seus sucessores nas compras das terras. 

Voltando à construção da rodovia Belém-Brasília, a ligação viária que ela proporcionou entre 

o Norte e o Centro-Sul do país estimulou, também, a produção agrícola na região, especificamente a 

produção de arroz para o abastecimento dos grandes centros urbanos do Centro-Sul do Brasil (Rio, 

Minas Gerais e São Paulo). Em 1960 a produção do estado do Maranhão era um pouco superior a 

277 mil toneladas e já em 1961 passa para 491,5 mil toneladas, e, nesse período, esteve entre as 

cinco maiores produções nacionais. Esse arroz foi produzido preponderantemente pelos pequenos 

produtores, cujos baixos custos produtivos e a sua não remuneração salarial permitia a chegada do 

produto até aos consumidores (trabalhadores urbanos) do Centro-Sul com os menores preços de 

mercado (Velho, 1972).   

 Outro momento marcante na história da região e do município de Açailândia foi a 

implantação do Projeto Grande Carajás (PGC)
70

, iniciado na década de 1970, quando da realização 

dos trabalhos de prospecção do solo pela United States Steel (mineradora estadunidense) na região 

e a sua associação com a então empresa estatal de mineração Vale do Rio Doce (atual empresa 

Vale S.A.). Este Projeto veio a ser responsável por vultuosos investimentos nos Estados do 

Maranhão e Pará após a descoberta de jazidas de ferro, inicialmente, e depois de Alumínio, Níquel, 

Cobre e Manganês na região do Sudoeste Paraense. No PGC, de forma geral, o Maranhão servira de 

apoio na cadeia da produção de ferro, no fornecimento de força de trabalho barata, na 
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 Este Projeto ocupa, controla cerca de 10,6% do território brasileiro. 
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distribuição/circulação do minério para exportação via Estrada de Ferro Carajás (EFC) e cuja saída é 

o Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão.  

O município de Açailândia é cortado pela Estrada de Ferro Carajás e possui o segundo maior 

parque de produção de ferro-gusa da região
71

, localizada na área urbana de Piquiá, e que utiliza 

como insumo carvão vegetal oriundo das matas nativas e da produção de eucalipto (Eucalyptus) em 

grandes extensões de terras
72

. O setor da siderurgia empregou no ano de 2007, no município, pouco 

mais que 2.500 trabalhadores, produziu em média 2.056 mil toneladas de ferro gusa e consumiu 

4.777 mil m
3 

de carvão vegetal. Ao utilizar a base de cálculo de Monteiro (1997), a indústria 

siderúrgica necessitaria de uma quantidade de pelo menos 123 mil hectares para suprir sua demanda 

por carvão vegetal. Conforme a entidade patronal vinculada à siderurgia na região, 49,5 % do 

carvão
73

 é oriundo de matas nativas, ou seja, apenas Açailândia consumiria 60 mil hectares de mata 

nativa por ano, caso não houvesse aumento da produção de ferro-gusa (2007). 

Diversos autores analisaram as consequências da instauração desse projeto na região e 

especificamente no município de Açailândia. Sinteticamente, desde sua implantação até os dias 

atuais pode-se afirmar que a população local, os trabalhadores e comunidades rurais foram privados 

dos “ganhos” econômicos e sociais decorrentes do Projeto (Gisteinck, 1988; Monteiro, 1997; 

Carneiro, 1997, 2009; Coelho e Cota, 1997; CDVDH, 2011; Atingidos pela Vale 2010). 

Outro destaque, que relaciona-se com a nossa pesquisa de campo, refere-se aos conflitos 

entre a população e as guseiras no município. Verificamos a repercussão de alguns dos casos mais 

publicizados, como o conflito com os moradores do Distrito Industrial de Piquiá e com os Assentados 

Rurais do Califórnia, junto aos beneficiários do PAA
74

. Tanto os moradores do distrito industrial como 

os assentados rurais foram atingidos pela poluição do ar, água e solo devido à proximidade de suas 

casas com o parque industrial (Piquiá) e com as Carvoarias (Califórnia). 

No caso do bairro industrial de Piquiá, apesar dos “avanços” nas negociações junto às 

empresas, ao poder público municipal e estadual, junto à população local e às organizações sociais 

do município, dispostos no Termo de Acordo Conduta (TAC), o projeto urbanístico do novo bairro foi 

apresentado em maio deste ano aos moradores de Piquiá. Entretanto, não significa que os 
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 As empresas produtoras de Gusa no município são a Viena Siderúrgica S. A.; Gusa Nordeste S. A.; Ferro 
Gusa do Maranhão; Siderúrgica do Maranhão S. A.; Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré. Todas estas são 
clientes da Vale S.A.. 
72

 Carneiro (1997) caracterizou essas grandes extensões enquanto “empresas latifundiárias carvoeiras”, em que 
boa parte das usinas guseiras são também grandes proprietárias de terras. Em 2005, estas adquiriram cerca de 
230.000 hectares na região para produção de carvão vegetal (Bossi, 2010). 
73

 A produção de carvão na região também esteve relacionada a condições de trabalho precarizadas, análogas à 
escravidão, onde entre 2001 e 2010 ocorreram cerca de 76 denúncias com a libertação de 306 trabalhadores, o 
que representou cerca de 30% dos casos de “trabalho escravo” do Estado. As denúncias versam acerca das 
violações dos direitos às legislações trabalhistas, ausência de registro de trabalhadores, alojamentos precários, 
falta de equipamento de proteção individual (EPI), não pagamento de salários e devidos encargos sociais e 
casos de cárcere privado (CDVDH, 2011). 
74

 Ambos os casos foram objeto de denúncia e estudo realizado pela Federação Internacional dos Direitos 
Humanos (FIDH), Rede Justiça nos Trilhos, Rede Justiça Global Brasil e apoiado pelo  Ministério Público do 
Estado, no ano de 2010. O documento aponta para a violação dos direitos no âmbito da saúde humana, 
integridade física, vida (com caso de morte infantil oriunda de acidente junto aos dejetos de ferro expostos ao ar 
livre) e moradia. A mais notável violação refere-se à saúde dos trabalhadores (aqui urbanos e rurais) que moram 
nas localidades de Piquiá e Califórnia e diariamente convivem com o ar e água poluídas (FIDH 2011). 
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moradores já foram reassentados, o que esperamos que aconteça em breve, já que eles continuam, 

mesmo depois de três décadas, a conviver com a poluição (Justiça nos Trilhos ano tal). 

No Projeto de Assentamento Califórnia, por sua vez, o problema referia-se à poluição oriunda 

dos fornos de carvão instalados ao lado da comunidade rural. O inicio deste conflito deu-se em 2005 

com a instalação de 79 fornos para produção de 97 ton/dia de carvão vegetal pela empresa Ferro 

Gusa Marabá (FGM), subsidiária da Vale S.A.. Esses fornos não possuíam as devidas instalações 

(filtros e queimadores) responsáveis por impedir a poluição do ar ocasionada pelas queimas de 

madeira. Desta forma, entre os anos de 2005 a 2009 cerca de 1.500 famílias respiraram 

cotidianamente a poluição oriunda dos fornos. A poluição apenas diminuiu após o fechamento de 

vários fornos ocasionados devido a queda do preço mundial do minério de ferro e, logo, da produção 

nas jazidas de Carajás no Pará (Bossi, 2010). A empresa afirma que fechará os fornos das carvoarias 

próximas ao Califórnia
75

 e a médio prazo irá substituir o carvão vegetal por carvão mineral africano. 

Carvão este oriundo de Moatize, na Província de Tete em Moçambique, onde a Vale S.A. possui a 

autorização para exploração de carvão mineral.   

Esses grandes projetos (mineração, ferrovias e rodovias) possibilitaram que o município 

tivesse o 3º maior Produto Interno Bruto, em 2009, do Estado do Maranhão (cerca de R$ 1,3 bilhões), 

e o 6º maior PIB per capita do Estado (R$ 12.865,00) (IMESC-MA).  Porém, ao analisar os dados de 

rendimento da população em idade ativa
76

 no ano de 2010 verifica-se que 37% população possui 

renda de até 1 salário mínimo (R$ 510,00) e 43% desta população aparece como sem rendimento. 

Neste sentido, esses dados possibilitam novamente ratificarmos que os ganhos econômicos gerados 

pelo “grandes projetos” comumente não beneficiam as populações locais (tabela 08, do Anexo). 

Dadas essas informações iniciais acerca de Açailândia e do processo de expropriação que 

sofreram os pequenos produtores camponeses da região passemos à execução do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA no município.  

 

3.4 – O PAA em Açailândia 

 

Por meio dos relatos obtidos no trabalho de campo tem-se que o Programa de Aquisição de 

Alimentos teve sua execução iniciada no município no ano de 2005 e o executor da ação foi o 

Governo do Estado por meio de convênio celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS)
77

. A modalidade executada com esse convênio foi a Compra com Doação 

Simultânea, com duração de cerca de dois anos e teve vários problemas na sua implementação, tais 

como atraso nos pagamentos aos agricultores beneficiários, alguns desvios financeiros e pagamentos 

indevidos.  

                                                           
75

 A proposta era que fosse fechado no ano de 2012, porém no trabalho de campo alguns entrevistados 
afirmaram que haviam ainda alguns fornos sendo uilizados. Já no ano de 2009, a Vale S.A. havia vendido as 
suas áreas de produção de eucalipto a Empresa Suzano Holding, para a produção de celulose e papel. 
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 Para o órgão oficial estatístico brasileiro (IBGE), a população em idade ativa é aquela que possui idade 
superior a 10 anos. 
77

 Convênio de nº 54/2003 celebrado entre o MDS e o Governo do Estado que teve vigência até o ano de 2007, e 
repasse total de cerca de R$ 20 milhões, para a compra de alimentos oriundos de 9 mil “agricultores familiares” 
para doação a 1.800 entidades que atenderam cerca de 330 mil pessoas em 150 municípios do Estado.  
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Devido à demora na realização de novo convênio entre o Governo do Estado e o MDS e os 

problemas oriundos da execução deste na localidade, o governo municipal
78

 candidatou-se ao pleito 

de executor do Programa no município por via de um edital de seleção pública junto ao MDS. No final 

do ano de 2007, foi formalizado o Convênio com o município que teve execução no período de 2008 

a 2009, com recursos oriundos do MDS no valor de R$ 840 mil. 

Com esse Convênio, a execução do PAA contribuiu para a organização da prefeitura e dos 

agricultores para que atendessem às exigências legais e de produção estipuladas pelo Programa. 

Após o término do Convênio, a prefeitura não atendia as condicionantes colocadas pelo Ministério no 

seu edital de seleção pública, mas entretanto, as ações de compras e de produção agropecuária 

estimuladas pelo Programa nesse um ano de vigência do Convênio não poderiam simplesmente 

acabar. Foi então que procurou-se a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) no Maranhão 

para apoiar a continuidade do Programa no município, conforme relatos de quem realizou os contatos 

e contribuiu com os devidos trâmites legais e burocráticos foram a coordenação do PAA no município 

(SADER) em conjunto com os representantes dos agricultores beneficiários. O resultado desta 

articulação foi a formalização de contrato com a CONAB e a Associação dos Criadores de Frango e 

de Hortifrutigranjeiros de Açailândia, no valor de R$ 450 mil, para atendimento de 100 pequenos 

produtores, no ano de 2010 com vigência até início do ano de 2011. A modalidade aqui executada 

também foi a Compra com Doação Simultânea, com recursos oriundos do MDS e que foram 

repassados à Conab para execução/formalização de contratos
79

 especificamente com as 

Associações e Cooperativas de pequenos produtores rurais.  

Com o apoio e orientação da Secretaria de Agricultura (SADER), a Associação teve relevante 

respaldo na execução do PAA no município o que motivou outros “agricultores familiares” a 

participarem do Programa. Já no ano de 2012 foram formalizados 04 contratos, vigentes até meados 

de 2013, entre as Associações de pequenos produtores e a CONAB, com apoio da prefeitura, num 

valor total de R$ 846 mil e a compra de alimentos de 188 “agricultores familiares”. Segundo dados 

obtidos na página eletrônica do MDS
80

, no ano de 2012 foram atendidos 188 “agricultores familiares” 

com o valor de R$ 841,5 mil, ou seja, R$ 4,5 mil por agricultor no ano.  

Em teoria, o município tinha vigente a execução da modalidade “Incentivo ao Consumo e a 

Produção de Leite”, conhecida como PAA Leite e que também até então era feita por meio da 

celebração de Convênio entre o Governo do Estado e o MDS. Essa modalidade tem como objetivo a 

compra de leite de “agricultores familiares” com até 100L/dia de produção e a doação deste às 

famílias de baixa renda com gestantes, nutrizes e crianças entre 2 e 7 anos.  
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 O Prefeito nesse período era o Sr. Ildemar Gonçalves do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) e a 
execução do PAA foi realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SADER), 
tendo como Secretário o Sr. Antônio Erismar Castro (do Partido dos Trabalhadores- PT). O PSDB é o Partido do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) que compõe a oposição aos governos federais do PT (Lula da 
Silva e Dilma Roussef).  
79

 O objetivo deste repasse de recursos do MDS à Conab é garantir que as organizações de “agricultores 
familiares” tenham possibilidade de executar o Programa, o que contribui para a organização para a produção 
das Associações e Cooperativas. Destaca-se que com a Conab o volume de documentação exigido para 
formalização do contrato também é relativamente grande, sendo inclusive pautada sua redução pelas 
representações de “agricultores familiares” nas avaliações do PAA. 
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http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/2012/visi_paa_conab/pg_principal.php?p_ibge=21&url=lista_agricultores&
nome_estado=  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/2012/visi_paa_conab/pg_principal.php?p_ibge=21&url=lista_agricultores&nome_estado
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/2012/visi_paa_conab/pg_principal.php?p_ibge=21&url=lista_agricultores&nome_estado
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Levando-se em consideração o histórico de execução do PAA em Açailândia entre 2005 e 

2013 por diversos entes federativos (Estado, Município e Conab) e lembrando a histórica 

expropriação dos pequenos produtores ao acesso à terra e aos direitos sociais ocorrida na região, 

fomos motivados a tentar analisar em que aspectos o PAA influenciava a reprodução sócio-

econômica dos seus beneficiários agricultores (pequenos produtores) e qual a sua relação com a 

garantia da segurança alimentar e nutricional. Para além disso, nosso objetivo foi também o de 

verificar o envolvimento dos beneficiários do PAA nas ações de garantia dos direitos humanos e de 

enfrentamento com o capital, naquela região representado pelos “latifundiários”, pela Vale S.A. e pela 

cadeia de produção de ferro-gusa. 

 

3.5 – O trabalho de campo 

 

Inicialmente nossa pesquisa iria abordar os agricultores beneficiários da Modalidade Doação 

Simultânea e da Modalidade PAA Leite. Fizemos um levantamento inicial do público da pesquisa nos 

dados oficias do Programa presente nas páginas eletrônicas governamentais
81

 e nestas constavam a 

execução dessas duas modalidades em Açailândia no ano de 2012. Com a realização de entrevistas 

e conversas com os agricultores e técnicos municipais e do Estado, vimos que apenas a modalidade 

de Compra com Doação Simultânea estava sendo implementada no município, o que ocasionou a 

redução do nosso universo de pesquisa. 

 Sendo assim, apesar da pré-consulta aos dados oficiais para a seleção dos entrevistados de 

acordo com seu enquadramento no Pronaf e o ano de acesso ao PAA, a amostra do número de 

agricultores beneficiários não pode ser considerada estatisticamente representativa para os 

beneficiários do PAA no município. Para além da razão mencionada anteriormente, os dados 

consultados nas páginas dos órgãos oficias responsáveis pela execução do PAA não fornecem as 

informações do local de moradia ou do estabelecimento agropecuário dentro da municipalidade e 

portanto, não há um extrato completo com todas as informações dos produtores agregadas, que nos 

poderia proporcionar um agrupamento dos produtores beneficiados segundo local de moradia, ano de 

acesso, tipo de produtos entregues, enquadramento no Pronaf, volume de recursos recebidos etc. e 

assim possibilitar a construção de uma amostra casual com os intervalos de confiança e demais 

determinantes estatísticas definidas, para posteriormente definir-se uma rota de entrevistas no 

campo. Houve a tentativa de consultar as DAP´s antigas dos beneficiários, contudo essa 

documentação não estava mais acessível e a consulta ao cadastro online à página eletrônica do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) com o uso das senhas dos técnicos de extensão rural 

do município, que nos assistiram em campo, era extremamente morosa, o que não permitiu o 

levantamento dos endereços dos estabelecimentos dos 188 agricultores listados como beneficiários 

na Compra com Doação Simultânea no ano de 2012. 

Diante do exposto, a seleção ficou condicionada ao reconhecimento do nome dos 

beneficiários pelos técnicos e gestores do PAA nas listagens que levantamos, o que também é uma 
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http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?method=consultarCPRMunicipio&nova
Consulta=true e http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/visi_paa_geral/pg_principal.php?url=abertura  

http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?method=consultarCPRMunicipio&novaConsulta=true
http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?method=consultarCPRMunicipio&novaConsulta=true
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/visi_paa_geral/pg_principal.php?url=abertura
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tarefa difícil, pois, grande parte dos produtores rurais são conhecidos nas localidades por “apelidos” e 

outros nomes que não os constantes no registro geral de identidade. Outro fator limitador para a 

construção duma amostra aleatória foi a mudança na gestão municipal. No período da pesquisa de 

campo a Secretaria de Agricultura do município (SADER) estava passando por um processo de 

transição política e reorganização da sua estrutura técnica e física e grande parte da documentação 

referente a execução do PAA onde constavam alguns dados dos beneficiários estava arquivada ou 

inacessível. Além disto, alguns dos técnicos e gestores responsáveis pelo Programa estavam a 

trabalhar sem remuneração, pois, haviam sido despedidos poucos dias antes e sem aviso prévio 

(dada a forma de contratação) enquanto outros estavam com salários atrasados há alguns meses e 

outros, ainda, não possuíam mais vínculo formal com o Programa, tais como os ex-gestores e ex-

técnicos dos convênios municipais e estaduais. Mesmo assim, essas pessoas deram enorme 

contributo no reconhecimento dos beneficiários e nos relatos acerca do histórico e da execução do 

PAA no município. Sem esses e a estrutura disponibilizada pela AGERP e SADER a pesquisa de 

campo e a aplicação dos inquéritos não teria sido possível. 

Após o levantamento dos locais dos estabelecimentos em conjunto com os técnicos, fora 

definido dentre os beneficiários identificados quem era o público da pesquisa segundo o ano de 

acesso, os diferentes locais de moradia e a vinculação às Associações de Produtores com CPR´s 

para que construíssemos uma rota de entrevistas no município. 

Os critérios utilizados, a ausência de informações consolidadas acerca dos beneficiários e a 

dimensão do público selecionado e entrevistado dão um caráter indicativo aos resultados obtidos na 

pesquisa quantitativa realizada por inquérito. Feitas essas ressalvas, a amostra não permitiu-nos 

realizar deduções estatísticas para o universo dos agricultores de Açailândia ou dos beneficiários do 

PAA no município ou Estado. Os resultados são válidos somente para os entrevistados da nossa 

amostra, contudo trazem indicações importantes para o entendimento do PAA e da pequena 

agricultura na região. 

 O trabalho de campo no Maranhão aconteceu entre os dias 16 de outubro a 15 de novembro 

de 2012. O deslocamento de ida desde São Luís até Açailândia foi realizado no trem de passageiros 

da Estrada de Ferro Carajás (EFC) da Vale S.A., com duração de cerca de 10 horas de viagem. A 

nossa pesquisa procurou abranger a diversidade dos beneficiários existentes no PAA em Açailândia e 

para tanto foram aplicados inquéritos em 08 localidades do município, que obedecem a diferentes 

distâncias entre a sede do município e os estabelecimentos inquiridos. Entrevistaram-se “agricultores 

familiares” de todos os “enquadramentos do Pronaf”
82

 e segundo o vínculo dos beneficiários com as 

Associações de Produtores que possuíam o contrato com a CONAB formalizado
83

.  

A aplicação do inquérito em campo teve como objetivo nos auxiliar na coleta de informações 

acerca das características econômicas e sociais dos pequenos produtores beneficiários do PAA em 
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 Esses são classificados segundo a renda proveniente do estabelecimento e o acesso a terra, as categorias do 
enquadramento são “A”, “A/C” (ambos referentes aos beneficiários da Política Naciona de Reforma Agrária), “B” 
(agricultor com renda de até R$ 10 mil) e “AF” ou “V”(com renda de R$110 mil). A legislação atual ampliou a 
renda total para enquadramento para até R$ 360 mil.  
83

 Das 04 Cédulas do Produtor Rural (CPR), os quais são os contratos estabelecidos entre a Conab e as 
organizações de agricultores apenas uma associação ainda não havia iniciado a compra de alimentos dos 
beneficiários, era esta a CPR da Associação Verde Esperança de Pequenos Hortifrutigranjeiros. 
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Açailândia. Neste instrumento, procuramos abordar de forma geral questões indicativas da segurança 

alimentar e nutricional (SAN), do acesso e uso do solo, das características do agregado familiar, das 

relações de trabalho, aspectos do consumo alimentar, da comercialização da produção, do acesso ao 

crédito e dívidas, origem e peso dos rendimentos para o agregado, caracterização da produção 

agropecuária, da organização social e percepção dos entrevistados acerca dos conflitos sociais no 

município. 

No ponto da segurança alimentar e nutricional nosso intuito foi de verificar se os beneficiários 

do Programa estavam em situação de segurança alimentar. Para tanto, utilizamos algumas das 

questões da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)
84

 que nos possibilitassem mensurar a 

segurança alimentar, sem a intenção de diagnosticar o grau de intensidade da insegurança alimentar 

e nutricional. Contudo, nos resultados vinculamos algumas informações que nos parecem indicar a 

correlação da insegurança alimentar e nutricional (INSAN) com algumas das características dos 

agregados familiares.  

A escolha pela EBIA se deve primeiro ao fato de ser largamente usada pelos órgãos oficiais 

brasileiros (MDS e IBGE) para mensurar a segurança e insegurança alimentar e, segundo, por ser 

uma metodologia validada por diferentes gestores governamentais e por pesquisas acadêmicas no 

Brasil. Dessa forma poderíamos comparar alguns dados de SAN de abrangência nacional e regional 

com os obtidos em campo. 

A proposta de mensuração da segurança alimentar para os beneficiários agricultores tem em 

vista que o PAA é uma das principais ações da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SESAN), a maior em volume de recursos financeiros. Além disso, a entendemos como 

uma ferramenta de avaliação do Programa por meio do uso de algumas questões da Escala
85

, que, 

nas suas questões iniciais abrange o cerne do conceito de segurança alimentar e nutricional – 

acesso, quantidade e qualidade - conforme segue o conceito utilizado no Brasil para a SAN “(…)  o 

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

sem comprometer o acesso a outras necessidade essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam, social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis…”(II CONSAN, 2003)  
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 Utilizamos apenas cinco questões da EBIA, quatro para mensurar a segurança alimentar e uma quinta como 
controle para avaliar a pertinência das respostas, conforme o Quadro 01 do Anexo. Essas foram retiradas do 
instrumento de coleta dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), do ano de 2009, 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) para o suplemento segurança alimentar. As 
questões estão nas páginas 60 a 62 do documento do IBGE, e são as de numeração 03, 05, 07, 09 e 36, 
renumeradas no nosso inquérito respectivamente como questões 01, 02, 03, 04 e 05. 

 O instrumento do IBGE foi obtido na página 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/seguranca_alimentar_2004_2009/quest2009.pdf , acesso 
11/10/2012. 
85

 Dada a semelhança entre a Escala Brasileira e o Modelo Básico Americano de mensuração da segurança 
alimentar utilizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, transpomos algumas avaliações 
presentes em Bickel et al.(2000), tal como algumas questões que filtram os domicílios em segurança alimentar, o 
que era para a realidade americana uma espécie de questionário encurtado para uso em pesquisas onde não 
houvesse a intenção de determinar os graus de insegurança alimentar ou de privação alimentar. Acerca da 
validação da EBIA ver  Revista de Segurança Alimentar e Nutricional (Corrêa-Segal et al., 2006; Corrêa-Segal e 
Leon-Marin,2009) em http://www.unicamp.br/nepa/san.php acesso em 10/09/2012. Bickel (2000) acesso em 
24/07/2013 http://www.fns.usda.gov/fsec/files/fsguide.pdf  

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/seguranca_alimentar_2004_2009/quest2009.pdf
http://www.unicamp.br/nepa/san.php%20acesso%20em%2010/09/2012
http://www.fns.usda.gov/fsec/files/fsguide.pdf
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Foram inquiridos ao todo 31 agricultores beneficiários do PAA Doação Simultânea, e 01 não 

beneficiário, este último retirado da amostra e das análises por não ser representativo e não 

possibilitar uma comparação entre as informações coletadas. Os inquéritos foram aplicados nos 

estabelecimentos agropecuários, após a aplicação piloto do inquérito a cinco agricultores e 

entrevistamos o presidente de uma associação, todos beneficiários do PAA Doação Simultânea no 

município de Raposa, distante 30 km de São Luís, feita com o objetivo de validar e avaliar as nossas 

questões antes da ida a campo.  

 No município de Açailândia e no Estado contatamos diferentes organizações responsáveis 

pela execução do Programa. Em São Luís, capital do estado onde estão sediadas muitas dessas 

secretarias e coordenações, entrevistamos e tivemos o apoio nomeadamente da Secretaria Estadual 

de Saúde, por meio do Departamento de Suplementação Alimentar e neste, especificamente, da 

Coordenação do PAA Leite no Estado e também da Superintendência do Maranhão da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). Na municipalidade, tivemos o apoio da Agência Estadual de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural – AGERP – Regional Açailândia, da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (SADER) e da Associação de Criadores de Frango e 

Hortifrutigranjeiros de Açailândia.  

Na busca de compreendermos os conflitos sociais na região, entrevistamos e tivemos o apoio 

do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia (CDVDH – MA), do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STR – Açailândia) e nomeadamente do Professor Marcelo 

Carneiro da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Além desses, entrevistamos um 

representante da direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Metal Mecânica e de 

Material Elétrico de Açailândia e Imperatriz – STIMA, filiado a Confederação Nacional dos 

Metalúrgicos e a  Central Única dos Trabalhadores – CUT Brasil. 

     

 QUADRO 01 – Resumo Trabalho de Campo. 

 

Quadro Resumo Trabalho de Campo - número de 
inquéritos e entrevistas 

Controle dos instrumentos (Raposa-MA) 06 

Beneficiários Doação Simultânea (DS) 31 

Não Beneficiários do PAA 01 

"Beneficiários" PAA Leite 05 

Gestores Estaduais (PAA Leite e DS) 03 

Gestores Municipais (PAA DS) 04 

Associação de Produtores (PAA DS) 02 

Sindicato de Trabalhadores 02 

CDVDH -MA 03 

Total 57 
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3.5 – Resultados da Pesquisa 

 

a) O PAA Leite em Açailândia - MA 

O primeiro resultado com o qual nos deparamos em campo refere-se a não execução da 

modalidade PAA Leite no município, obtido de forma qualitativa por meio de entrevistas com  os 

agricultores existentes nas listas de “beneficiários”, com gestores do Programa no Estado e gestores 

e técnicos estaduais e municipais do PAA. Essas informações foram depois confrontadas com alguns 

documentos da execução do Programa, consultados na Coordenação Estadual, cuja lista existente de 

beneficiários foi retirada da página do MDS
86

. 

 O Programa do Leite funciona por meio do repasse financeiro do MDS aos Governos 

Estaduais via Convênios e tem como objetivo a compra de leite in natura dos “agricultores familiares” 

para a doação às famílias em situação de risco alimentar. A execução está a cargo da Secretaria de 

Saúde do estado e cerca de 20% do total de recursos do Convênio são oriundos do orçamento 

estadual, enquanto os outros 80% são do orçamento do Ministério. Para a compra do leite, são 

abertos processos licitatórios para a formalização de contrato com os laticínios e usinas de leite, 

responsáveis pela aquisição do leite dos “agricultores familiares” e pela pasteurização e envasamento 

do produto. O governo do Estado repassa os recursos referentes aos custos com a pasteurização, 

condicionamento etc. e, também, os valores a serem repassados aos “agricultores familiares” que 

entregaram leite ao laticínio para o Programa, ou seja, o pagamento aos agricultores beneficiários é 

realizado pelos laticínios.  

Pelas informações, documentos e entrevistas obtidas em campo, averiguamos que a não 

execução do PAA Leite no município configura-se como não cumprimento das finalidades contratadas 

com indícios de desvio de recursos públicos
87

, uma vez que havia documentos mencionando 

pagamentos realizados em nome de diversos agricultores do município, porém em campo, alguns dos 

supostos beneficiários relataram que não entregaram leite para o PAA apesar de possuírem produção 

de leite e estarem dentro das condicionalidades colocadas para acesso ao Programa de até 100 litros 

de produção por dia. Os dados disponibilizados na página do MDS apresentavam uma listagem com 

93 agricultores no município beneficiários do PAA Leite. Apesar da nossa pequena amostra de 

entrevistados, não houve nenhum relato de agricultores produtores de leite, laticínios da região, 

gestores e técnicos municipais que soubessem da execução desta modalidade do PAA no município. 

Em Açailândia, a empresa de laticínio cadastrada e contratada que deveria cumprir com a 

coleta de leite e pasteurização para o Programa era o M.J. Empreendimentos Ltda, (conhecido como 

Laticínio São José). Nos anos de 2011 e 2012, esse laticínio esteve entre os três maiores 

beneficiários do PAA Leite em âmbito nacional, recebendo nesses dois anos cerca de R$ 6 milhões 

de reais pelo beneficiamento do Leite do Programa no Estado do Maranhão. Em relação ao PAA 

Leite e a contratação de laticínios, independente da possibilidade de desvio de recursos públicos 
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http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/2012/visi_paa_leite/pg_principal.php?p_ibge=21&url=lista_produtores&no
me_estado=  
87

 Para a afirmação da concretude dos desvios de recursos era necessário que os órgãos gestores da ação e/ou 
de controle público oficializassem uma fiscalização e apuração do montante devido de recursos envolvidos no 
desvio.  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/2012/visi_paa_leite/pg_principal.php?p_ibge=21&url=lista_produtores&nome_estado
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/2012/visi_paa_leite/pg_principal.php?p_ibge=21&url=lista_produtores&nome_estado
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observado no Maranhão, comumente são os laticínios vinculados aos grandes pecuaristas os que 

vencem as licitações para beneficiar o Leite do PAA. Esse fato representa para nós mais um 

“benefício” financeiro que o governo federal repassa ao grande capital, aqui vinculado à indústria 

alimentar e à produção pecuária, e parece-nos em conformidade com a  discussão que trouxemos no 

capítulo I sobre o histórico apoio do Estado brasileiro à grande agricultura capitalista e da relação e 

interesse do capital nos programas de combate à fome, apresentados no Capítulo II.  

Além disso, esse resultado permite-nos afirmar que o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), aqui na sua modalidade PAA Leite, destinado ao “fortalecimento da Agricultura Familiar” no 

bojo da Estratégia de combate à fome do Brasil, denominada Programa Fome Zero contribuiu e 

contribui, de forma plausível para o “Fortalecimento” da grande pecuária brasileira. Nos anos de 2011 

e 2012, o repasse de recursos para as empresas de laticínios/usinas
88

 foi de R$ 194 milhões de 

reais
89

. Cerca de 80% destes são oriundos da ação orçamentária “Aquisição de Alimentos 

Provenientes da Agricultura Familiar”, provenientes do orçamento da Seguridade Social. Em alguns 

estados há um esforço por beneficiar o leite em laticínios e usinas provenientes das cooperativas e 

associações de pequenos produtores, porém esta perspectiva parece-nos não ser ainda a 

preponderante se avaliarmos o montante de recursos repassados pelo PAA aos grandes laticínios 

desde o ano de 2003. Comumente, as informações de quantos laticínios vinculados à grande 

produção são beneficiados com o combate à fome não são discriminados nos dados do Programa 

que tivemos acesso, o que nos dificulta realizar uma afirmação mais concisa acerca do volume real 

de repasse à grande produção capitalista. Contudo, ao nosso ver, o caso do Maranhão é um exemplo 

da relação entre o capital
90

 e a execução do PAA Leite.  

As avaliações gerais acerca do PAA Leite (MDS, 2007b; 2010) apresentam alguns dos 

resultados e das deficiências na execução do Programa. Aponta-se para as avaliações positivas de 

ambos os estudos no aumento da renda dos produtores, na melhoria genética do plantel e das 

condições sanitárias dos produtos lácteos, melhoria nos índices educacionais das famílias 

produtoras, redução da instabilidade dos preços do produto no ano e maior acesso a bens de 

consumo pelos beneficiários agricultores, entre outros. Portanto, entendemos esses resultados como 

parte dos processos de melhorias produtivas e técnicas e de acesso a benefícios que, entretanto, os 

pequenos produtores de leite de Açailândia foram despojados nestes últimos anos, devido a 

utilização indevida de seus cadastros por terceiro.  

Em particular, dois estudos apoiados pelo MDS mostram resultados que verificamos também 

no Maranhão. O primeiro realizado em 2005 e 2006, mas publicado em 2007, refere a “falta de 

transparência na seleção dos beneficiários” (MDS,p.71, 2007) e as “evidências de que grandes e 

médios produtores utilizariam DAPs, emitidas em nome de pequenos produtores, para formalização 
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 Os dados não distinguem se os laticínios eram vinculados à grande agricultura capitalista ou às cooperativas e 
associações de pequenos produtores. Contudo, nossa experiência com o PAA, enquanto técnico entre os anos 
de 2007 a 2011, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome permite-nos afirmar que, em sua 
maioria, esses são vinculados à grande agricultura. 
89

 O Programa foi iniciado sua execução no ano de 2003. Os dados de 2003 a 2010 de repasse aos laticínios 
não constam na página do MDS. 
90

 Além do laticínio M.J. Empreendimentos havia o laticínio Fazenda Estrela vinculado a grandes produtores do 
Estado. 
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da venda de leite às usinas”, ambos se devendo ao fato da seleção dos beneficiários produtores 

terem sido realizadas pelas usinas de leite. No segundo estudo, feito em 2009 e publicado 2010, 

novamente coloca-se o problema da seleção dos beneficiários, porém afirma-se que o 

descumprimento da inserção do público-alvo (pequeno produtor) ocorre devido à necessidade que as 

usinas possuem de cumprir com as metas diárias de entrega de leite ao Programa e, assim, 

necessitariam comprar leite na entressafra de grandes e médios produtores.  

Os pesquisadores colocam que o desvio da finalidade do Programa é um problema estrutural, 

uma vez que ocorre desde 2005 até 2009, e nós o constatamos novamente em 2013 no Maranhão. 

Os autores acreditam que ele aconteça em decorrência do custo de deslocamento da produção de 

leite das pequenas propriedades às usinas, o que inviabilizaria economicamente a coleta. Para nós, 

não só o estímulo à centralização da coleta pelos pequenos produtores resolveria o problema (como 

propôs a pesquisa citada, 2007), mas também entendemos que seria efetiva a adoção de ações 

enérgicas que contribuam para a organização de cooperativas de pequenos produtores que possam 

realizar o beneficiamento do leite
91

.  

Apenas processos de fiscalização e denúncias não garantem a não destinação fraudulenta de 

recursos do Programa do Leite para setores do capital vinculados a pecuária e a indústria alimentar, 

dado que as equipes técnicas do Ministério e nos Estados em geral são pequenas e possuem poucos 

recursos físicos (por exemplo, veículos) para realizar as vistorias e trabalhos em campo. No 

Maranhão essa situação era notória, uma vez que a coordenação do Programa possuía uma equipe 

com 04 membros responsáveis por toda a execução, planejamento, acompanhamento e fiscalização 

do PAA no Estado. Lembrando que a carga burocrática do Programa é grande, apesar de tentarem 

garantir a legalidade das operações, a Coordenação tinha dificuldades em verificar no campo a 

veracidade das informações e documentos repassados pelos laticínios, além do fato que a Secretaria 

de Saúde concentrava suas ações de acompanhamento e monitoramento nos beneficiários 

consumidores (nas famílias que recebiam o leite) e não nos produtores. Esses foram alguns dos 

pontos observados em campo e, pelas avaliações e pesquisas já realizadas, quando bem direcionado 

o PAA Leite tem enorme contributo na garantia da renda dos pequenos produtores e almejamos que 

essa modalidade passe a atuar no Estado de forma que beneficie a pequena produção e não mais os 

grandes laticínios e usinas de leite. 

 

b) O Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade “Doação Simultânea” 

Como afirmamos anteriormente, esses resultados são oriundos da pesquisa de campo e 

tiveram o subsídio das informações obtidas por inquéritos e por entrevistas. A obtenção dessas 

informações quantitativas e qualitativas visou elencar dados e elementos que pudessem caracterizar 

a realidade social do público beneficiário do PAA no município de Açailândia. No nosso caso, 

podemos apenas inferir relações entre a segurança alimentar e a reprodução social dos beneficiários 

agricultores da modalidade doação simultânea, dado o exposto no tópico anterior em relação ao PAA 

Leite e a metodologia possível no trabalho de campo. 
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 A Coordenação do Leite no MDS tentou contribuir para minimizar os problemas do acesso dos beneficiários 
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resfriamento) nas localidades rurais. A burocracia  para implantação e efetivação dos mesmos foi imensa. 
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O PAA “Doação Simultânea” no município, no ano de 2012, foi executado apenas com o 

contrato das organizações de produtores com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 

Foram 04 as associações com contrato formalizado: a Associação dos Pequenos Produtores do 

Assentamento Terra Nova, com valor de R$ 175,5 mil; a Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais Projeto de Assentamento Planalto I, com o valor de R$ 256,5 mil; a Associação de Criadores 

de Frango e Hortifrutigranjeiros de Açailândia, com o valor de R$ 315 mil; e por último a Associação 

Verde Esperança dos Pequenos Hortifrutigranjeiros, com o valor de R$ 99 mil. No total, investiram-se 

R$ 846 mil no município com a compra de alimentos de 188 “agricultores familiares”, com o valor 

anual por beneficiário agricultor de R$ 4,5 mil. 

Entendida dentro da definição dada pela lei nº 11.326/2006, a “agricultura familiar” em 

Açailândia abrange 1.180 estabelecimentos agropecuários, ou 76%, de um total de 1.537.  Os 188 

beneficiários do PAA compõem 16% dos estabelecimentos “familiares” do município e 12% do total 

dos estabelecimentos (Censo Agropecuário, 2006) (Ver tabela 09, do Anexo).  A nossa amostra foi de 

31 beneficiários, correspondentes a 16% do público do Programa, 2,0 % dos estabelecimentos de 

“agricultores familiares” do município ou 2,4% dos que declararam produção no ano de 2006. 

 

b.1) Características da Produção Agropecuária e Ocupação do Solo 

Os dados do IBGE, do último Censo Agropecuário (2006), mostram que, com relação à 

produção do município, 57,2% dos estabelecimentos contribuem com 4,3% do valor bruto total (VBT) 

da produção agropecuária e apenas 1,6% dos estabelecimentos produzem 47,6% do valor bruto total. 

Assim, vemos uma grande concentração da produção, sobretudo nos estabelecimentos de maior 

dimensão. Já as informações quanto à posse e uso do solo demonstram que cerca de 60% do 

número de estabelecimentos com área inferior a 100 hectares ocupam apenas 5,2% da área total, 

enquanto 10,8% foram classificados com área superior a 1.000 hectares e estes beneficiam-se de 

78,4% da área total dos estabelecimentos (IBGE, 2006). Lembremos que o módulo fiscal
92

 do 

município é de 75 hectares e a concepção desse Módulo refere-se à área mínima necessária para a 

reprodução social do produtor rural e sua família, com foco no trabalho do agregado familiar no 

estabelecimento e a sua viabilidade econômica em escala municipal.   

No caso dos inquiridos, a área média total ocupada pelos estabelecimentos foi de 16,5 

hectares, mas, observada a área cultivada, vemos uma diminuição da área média em 8,08 hectares. 

Uma das justificativas para essa baixa dimensão média foi influenciada pelo número de beneficiários 

existentes em áreas limítrofes e dentro da sede do município. No nosso estudo 54% dos inquiridos 

estavam em bairros ou localidades com características urbanas. Os lotes ou as áreas dos 

estabelecimentos eram relativamente grandes para a dimensão urbana, mas pequenos para a média 

da dimensão dos estabelecimentos rurais comparados ao tamanho do módulo fiscal do município (75 

ha). A renda oriunda da produção agropecuária tem maior relevância que as demais, podendo-se 

comumente caracterizar esses produtores como urbanos ou peri-urbanos. Outra constatação é a de 

que 93% dos inquiridos (beneficiários do PAA) são, segundo o critério do módulo fiscal, minifundistas, 
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 Conforme dispõe o artigo 4º da Lei brasileira de nº 8.629 de 1993 e os atos normativos do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  
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ou pela concepção do módulo, não possuem área suficiente para a reprodução social e econômica do 

agregado familiar. Já no município, 74% dos “agricultores familiares” estão na escala de área total de 

até 50 hetares, ou seja, majoritariamente também enquadram-se como minifundistas. 

Um pouco do histórico da concentração fundiária no município ajuda-nos a compreender esse 

movimento de ocupação de áreas urbanas por pequenos produtores. A conformação de grandes 

propriedades em Açailândia ocorreu com maior vulto após os anos 1980, estimulada pelo avanço da 

pecuária na região e da extração de madeira
93

 (indústria madeireira). Em movimento contrário, 

estabeleceram-se pequenos produtores agropecuários enquanto ocupantes de algumas áreas ainda 

livres ou arrendatários
94

 de pequenas porções de solo. Em 1985, os arrendatários ou “rendeiros” junto 

com os “ocupantes” respondiam por mais de 70% dos estabelecimentos e 2,5% da área, enquanto os 

proprietários eram em percentual de 25% dos estabelecimentos e 97,5% em área (Carneiro, 1997). 

Grande parte desse movimento de concentração de terra, enfrentamento entre posseiros e os 

supostos proprietários (grileiros) esteve vinculado à “valorização” fundiária decorrente inicialmente 

dessa expansão pecuária-madeireira e depois da implantação dos Grandes Projetos (Estrada de 

Ferro Carajás, Guseiras e Rodovias), conforme já assinalamos anteriormente. Disso culminou a 

expulsão de centenas de pequenos produtores da terra oriundos da “limpeza da área”.  Carneiro 

(1997) relata que no início dos anos 1980 houve uma migração desses pequenos produtores para 

áreas próximas aos agregados urbanos do município, onde a sua estratégia foi de garantir algumas 

áreas mínimas para o plantio para autoconsumo e manter-se próximo dos pólos de contratação de 

força de trabalho, como, por exemplo, o era o distrito de Piquiá. Grande parte desses pequenos 

produtores tinham acesso as áreas de produção enquanto ocupantes e intercalavam o trabalho 

urbano com o trabalho nas “roças” de autoconsumo, o que assemelha-se à caracterização social do 

campo apresentada por Germer (1992) de produtores rurais semi-assalariados, tal como 

descrevemos no Capítulo I. 

  Concluímos daqui que a ocupação urbana por pequenos produtores teve um contexto 

histórico determinado pela expansão econômica e industrial do município e manteve-se parcialmente 

da mesma forma até o período atual, conforme pudemos perceber no trabalho de campo. Outro ponto 

que abordaremos mais adiante refere-se ao trabalho fora ou externo ao estabelecimento (venda de 

força de trabalho) ainda presente para a maioria dos inquiridos.  

Atualizando os dados de posse do solo de Açailândia, pelo Censo Agropecuário de 2006, os 

proprietários correspondem a 83% dos estabelecimentos e detêm 93% da área. Os arrendatários e 

ocupantes são de menor significância que no período de 1985 e, em 2006, juntos respondem por 

2,8% dos estabelecimentos e 0,6% da área. O grupo com a segunda maior aparição são os 

beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) com 18% dos estabelecimentos e 

1,7% da área (tabela 10, do Anexo). O que se depreende dessas informações do Censo é que os 
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 Em 1985, Açailândia possuía o maior rebanho bovino do Estado com 0,78 cabeças/ha e respondia por  um 
quarto da produção madeireira do Maranhão, em 1987. (Censo Agropecuário, apud Carneiro 1997); em 2009 o 
município tinha 431,8 mil cabeças de gado bovino, o que corresponde a uma média de 4 animais por habitante 
(IBGE, 2012). 
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 Os pequenos produtores  “arrendatários” plantavam seus  gêneros alimentícios em propriedades de outros e 
pagavam ao dono da terra com parte da produção, sobretudo de arroz, e com a entrega da área semeada com 
capim (Carneiro, 1997).  
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processos de ocupação do solo por pequenos proprietários perdeu relevância na atualidade e a 

propriedade da terra tornou-se majoritária mesmo nos segmentos enquadrados como “agricultores 

familiares”, que representam 72% dos estabelecimentos classificados enquanto proprietários no 

município e respondem praticamente com 100% dos estabelecimentos nas demais classificações.  

Na nossa amostra as proporções dos estabelecimentos inquiridos segundo o uso à terra 

foram de 32% de proprietários, 32% de ocupantes, 29% de assentados rurais ou beneficiários do 

PNRA e 6% de parceiros (tabela 21 e 23, do anexo). Na avaliação dos dados, com intuito de verificar 

as condicionantes que possuem influência na reprodução sócio econômica dos beneficiários e sua 

relação com a segurança alimentar, o acesso à terra indicou ser relevante para a garantia da 

segurança alimentar. Nas análises tabelares, o grupo que teve maior número de respostas positivas 

nas questões que determinam a insegurança alimentar, percentualmente, foi o de beneficiários da 

Reforma Agrária (PNRA)
95

, seguido pelos ocupantes, com respectivamente 78% e 70% de 

insegurança alimentar (INSAN). Os proprietários apresentaram o menor percentual de INSAN com 

40%.  

Avaliamos que essa relação direta da INSAN com os não proprietários da terra (assentados e 

ocupantes) pode ser explicada em parte pelo histórico de ocupação do solo do município relatado 

anteriormente, onde a violência contra pequenos produtores, posseiros, meeiros, pequenos 

arrendatários e sua expulsão da terra, simbolicamente ainda mantêm-se no imaginário desses 

agricultores. Há uma passagem interessante do que significa essa preocupação com à fome 

vinculada ao acesso à terra que foi apresentada por Correia-Segal et al. (2006) em um trabalho em 

que foram realizadas entrevistas com diversos grupos de agricultores acerca da percepção de cada 

um do que seria a segurança alimentar. Reproduzimos aqui, algumas dessas declarações: 

“Segurança pra mim é essa coisa de ficar seguro, por exemplo, quem tem a terra pra trabalhar com a 

terra ele está seguro, porque a terra sendo o alimento, agora quem não tem aonde plantar, né [...] é 

não ter estabilidade”; (p.11).  

Para os ocupantes por nós entrevistados a instabilidade de acesso à terra verificou-se 

concretamente e aparece inclusive nos discursos de alguns dos inquiridos como um dos limitantes 

para a ampliação da área de plantio e do acesso ao “mercado de produtos”, ou seja da possibilidade 

de ampliação da renda oriunda da agricultura.  

 Com intuito de contribuir para a fundamentação dos dados tabelados oriundos das 

entrevistas e inquéritos plotamos algumas variáveis dos inquéritos em programa estatístico (Statistic, 

versão 10) e obtivemos que essa análise também apresentou relação entre a SAN e a propriedade da 

terra
96

 (tabela 35 do anexo). 

Retomando a discussão apontada acerca da área dos estabelecimentos e seu cultivo, ao 

confrontarmos as informações por escala de área cultivada e segurança alimentar, teve-se 

inicialmente a informação de que conforme havia aumento da área, a percentagem de insegurança 

alimentar e nutricional (INSAN) também aumentava, havendo assim uma relação direta entre 
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 A classificação de beneficiários da reforma agrária é dada no Censo e no nosso estudo para os agricultores 
assentados que não possuem a titularidade da terra, apenas a concessão de uso disponibilizada pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária –INCRA. 
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 O método utilizado foi a regressão linear múltipla sendo a INSAN a variável dependente das demais. 
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aumento da área e a aumento insegurança (INSAN) (tabela 22, do anexo). Tal fato mostrou-se 

inicialmente curioso, porém, ao relacionar a área cultivada com o tipo de  acesso ao solo e a situação 

de segurança alimentar podemos perceber que a interação entre área cultivada e INSAN se deve às 

áreas dos estabelecimentos dos beneficiários da reforma agrária serem maiores que a dos demais 

inquiridos com outros tipos de uso do solo. Dessa forma, a influência da INSAN na área é dada pelo 

acesso ao uso do solo e pela distância da sede do município. 

Novamente, o acesso à terra aparece como indicativo da situação de segurança alimentar 

(tabela 23) e usualmente os agricultores beneficiários que visavam o aumento da produção 

procuraram ampliar a área do plantio ou a área cultivada. A intensificação da produção ou ampliação 

da produtividade, para os pequenos produtores na amostra estudada, dá-se com maior utilização de 

força de trabalho, uma vez que os usos de insumos externos são limitados devido aos custos 

produtivos da sua utilização para o agregado e a falta de conhecimento ou apoio técnico que 

garantisse um uso racional desses fatores. 

Na nossa pesquisa, grande parte dos beneficiários inquiridos relatou que o principal insumo 

externo utilizado na produção agrícola foi o esterco bovino. O uso de adubo químico formulado não 

apresentou-se significante nem em quantidade, nem nas despesas relativas à produção. Os 

principais custos produtivos para os beneficiários produtores de hortifrutigranjeiros foram a aquisição 

de adubo orgânico (esterco) e os custos oriundos do uso e captação da água, este último 

especificamente para os estabelecimentos próximos da área urbana do município. Além disso, para 

os produtores de frangos a ração industrializada teve um custo importante. Os demais fatores, tais 

como, uso de agrotóxicos, de máquinas e implementos agrícolas e equipamento de irrigação foram 

insignificantes nos estabelecimentos inquiridos. Nesse sentido, pode-se inferir que a agricultura 

praticada pela amostra inquirida é de baixo uso de insumos externos e possui também, baixa 

capacidade técnica.  

Concretamente, verificou-se que 40% dos inquiridos faziam uso de carrapaticida bovino para 

controlar insetos de solo na produção hortícola. Quando questionados acerca de quem os havia 

orientado ou onde aprenderam essa “técnica” para combate de insetos, parte das respostas foi que 

“vimos o vizinho fazer e deu certo”, “aprendi com um conhecido aqui da área” ou “foi o vendedor da 

loja agropecuária quem me receitou”. Apenas lembramos que nenhuma marca de carrapaticida 

licenciado para a venda no Brasil possui indicação de uso para combate de insetos em culturas 

vegetais.  

Outro caso que ratifica o baixo acesso ao mercado dos meios de produção apresenta-se, 

novamente, para os produtores hortícolas, que representam 71% da amostra. Dentre eles, apenas 01 

inquirido fazia uso de sistema irrigação por aspersão, os demais faziam a rega manualmente, alguns 

com apoio de bombas hidráulicas para puxar a água para tanques ou caixas d’água que ficavam 

próximas das áreas de cultivo. Outro beneficiário do Programa entrevistado estava retomando o uso 

do arado de tração animal para lavoura de abacaxi, justificado pelo baixo custo e pela adaptação à 

forma de cultivo da cultura. O outro produto alimentar que aparece na comercialização ao Programa é 

o frango/galinha, que acontecia dentro de um sistema produtivo semiextensivo, e portanto, mais 
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próximo de uma criação doméstica ampliada do que de um processo produtivo comercial ou industrial 

(Fotos do Anexo). 

Ao confrontarmos os dados do campo com as informações censitárias da agropecuária no 

município observou-se também um baixo uso de fatores externos na “agricultura familiar” de 

Açailândia. Em resumo 9% dos estabelecimentos da “agricultura familiar” tiveram algum apoio ou 

contratação de assistência técnica; já o número de estabelecimentos da “agricultura familiar” que não 

fizeram uso de nenhum adubo (químico ou orgânico) foi de 86%; apenas 27% fez uso de alguma 

prática de preparo do solo
97

;  09% utilizou agrotóxicos; a força de tração com maior uso foi a animal 

respondendo com 24% de um total de 56% dos estabelecimentos que utilizaram alguma tração 

(mecânica, animal ou mecânica/animal); somente 2% dos estabelecimentos possuíam tratores; e 

finalmente a “agricultura familiar” respondeu com 12% do valor total dos bens móveis e imóveis
98

 

declarados pelos estabelecimentos, sendo que os animais e a terra representaram 90% desses 

12%
99

 (tabelas 11 a 16, do anexo). Para além disso, os dados demonstram que a principal atividade 

produtiva da “agricultura familiar” no município tem vinculação com a produção pecuária, seguida das 

lavouras temporárias, sendo que os percentuais dos números de estabelecimentos com essas 

atividades são de respectivamente 58% e 32%. Por último, a horticultura aparece juntamente com a 

floricultura respondendo com 3% do número de estabelecimentos (tabela 17). 

Do exposto, pode-se ratificar que não somente os beneficiários do PAA que foram inquiridos 

como também a “agricultura familiar” no município de Açailândia possui baixo uso de insumos 

externos ou de acesso ao mercado dos meios de produção, o “valor” dos bens móveis e imóveis é 

pequeno e comumente os seus estabelecimentos estão nas áreas de minifúndio. Remetendo a 

discussão iniciada no capítulo 01 acerca da concepção do termo agricultura familiar e a transposição 

do seu uso legal para o Brasil, por meio desses dados e do que apuramos em campo pode-se afirmar 

que o termo agricultura familiar não seria o adequado à caracterização desse público em Açailândia, 

sendo essa mais próxima das denominações de pequena produção, ou nos seus aspectos 

econômicos, de uma agricultura camponesa, conforme considera Baptista (1993). 

 

b.2) Características da Segurança Alimentar e Nutricional 

A nossa proposta foi analisar de forma mais sistematizada quais aspectos poderiam contribuir 

para a segurança alimentar e nutricional (SAN), ou seu oposto, a insegurança alimentar e nutricional 

(INSAN). Para esse estudo, consideramos como segurança alimentar aqueles estabelecimentos cujo 

somatório foi zero nas questões aplicadas da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e 

nesse sentido, adotamos método idêntico para caracterização de segurança alimentar utilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas Pesquisas Nacional de Amostra por 
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Domicílio (PNAD), suplemento segurança alimentar dos anos de 2004 e 2009. As perguntas 

utilizadas da EBIA foram as dispostas no quadro 01 do anexo e reproduzidas abaixo: 

 

1. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram  a preocupação de que 

os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? 

2. Nos últimos 3 meses, os alimentos acabaram antes que os moradores deste domicílio 

tivessem dinheiro para comprar mais comida? 

3. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio ficaram sem dinheiro para ter 

uma alimentação saudável e variada? 

4. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio comeram apenas alguns 

alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou? 

5. Nos últimos 3 meses, alguma vez, algum morador deste domicílio recebeu ajuda em 

alimentos de alguma instituição, empregador ou de pessoa não-moradora deste 

domicílio? 

O uso desse método (EBIA) mostrou-se importante no sentido em que permite comparar os 

dados obtidos em campo com as estatísticas oficiais para a região e para o Estado. 

Já em Açailândia, os beneficiários entrevistados mostraram entendimento acerca do que seria 

a segurança alimentar e nutricional nos seus aspectos de quantidade e qualidade. Percebeu-se, por 

exemplo, nas respostas à questão referente à alimentação saudável e variada que os inquiridos 

quando a respondiam de forma positiva, ou seja, que não tiveram uma alimentação nessas 

condições, relatavam a falta de frutas e outros a falta de “verduras” ou hortícolas. Parece contraditório 

relatar-se a falta de hortícolas na alimentação de produtores desses alimentos, mas alguns dos 

alimentos que compõe a dieta, tais como, tomate, cebola e pimentão (pimento), não eram produzidos 

em boa parte dos estabelecimentos ou onde existiam, essa produção era restrita aos períodos de 

menor densidade pluviométrica.  

As questões que obtiveram maior número de respostas positivas foram a questão 01, 

referente a preocupação de que os alimentos acabassem, seguida da questão 03 e da questão 04 

que apontam os aspectos da quantidade e qualidade da alimentação relacionado com a restrição 

monetária. Nas respostas afirmativas a questão 04, que vincula-se também a quantidade de 

alimentos, usualmente os relatos são acerca da falta de “mistura”, ou seja, de  proteína animal (carne) 

para compor a alimentação diária. Algumas passagens de Bickel (2000) elucidam o significado das 

respostas ao Guia ou a Escala de SAN, que transpomos à realidade brasileira como indicativo para 

os nossos resultados, tais como, a ansiedade ou percepção de que o orçamento alimentar do 

agregado ou o acesso aos alimentos foi insuficiente ou inadequado; ou de que o consumo alimentar 

em termos de qualidade foi impróprio às necessidade; ou a ingestão alimentar foi reduzida.  

Essas dimensões da insegurança alimentar ou de alguma privação alimentar e nutricional 

demonstraram-se importantes, exatamente por ser reflexo da percepção dos próprios inquiridos. 

Outros métodos de análise da segurança alimentar talvez não permitissem uma avaliação qualitativa 

da dimensão psicossocial que a fome apresenta na região, onde ressalta-se que mesmo que a 

disponibilidade quilo calórica possa se apresentar em níveis normais, elas não correspondem a de 



75 
 

uma dieta equilibrada e saudável. Vale lembrar que no Maranhão e no município de Açailândia, 

houve a ocorrência de casos de beribéri, doença oriunda da deficiência na ingestão de vitamina B1 e 

que está associada ao consumo de arroz contaminado por fungo causador desse distúrbio alimentar 

e pela baixa qualidade nutricional da alimentação. 

No nosso estudo, os inquiridos que responderam de forma negativa às questões, ou seja, que 

estavam em situação de segurança alimentar e nutricional (SAN) foram de 38,7% ou 12 

estabelecimentos num total de 31. Assim temos que 38,7% dos domicílios e 34% dos moradores 

destes estavam em situação de SAN.  

Ao dividirmos a amostra em estabelecimentos situados em áreas urbanas e os situados em 

áreas rurais, segundo classificação do IBGE, temos que a distribuição da SAN total (38,7%), na área 

urbana é de 25,8% e na área rural é de 12,9%. Já a segurança alimentar entre os estabelecimentos 

urbanos é de 47% (ou 8 em 17 estabelecimentos) e entre os estabelecimentos rurais é de 28% (ou 4 

em 14). 

A distribuição percentual em número de moradores é de respectivamente, 23% e 11%, em 

relação ao total de 34% e em relação aos moradores urbanos a segurança alimentar é de 68%, e 

entre os rurais é de 32%. Com isso confirma-se a tendência observada, também, nas PNAD/IBGE de 

segurança alimentar e nutricional 2004 e 2009, de menor incidência de segurança alimentar nos 

domicílios rurais. No nosso caso, a situação de SAN tem relação com a localização do 

estabelecimento agropecuário enquanto urbano ou rural (tabela 24, do anexo). 

Ao compararmos com os dados da PNAD de 2009 de segurança alimentar percebe-se que a 

nossa amostra teve valores maiores de SAN em relação ao número de moradores e ao de domicílios 

apresentados no Maranhão, que respectivamente são de 30,6% e 35,4%. (PNAD/IBGE 2009). Em 

comparação com os dados do Estado, no ano de 2004, referentes a situação do domicílio (rural ou 

urbano) os valores da amostra em relação ao número de moradores também foram superiores (tabela 

25). Conclui-se assim que os estabelecimentos agropecuários beneficiários do PAA inquiridos na 

pesquisa apresentaram percentuais de segurança alimentar e nutricional superiores aos 

apresentados no Estado do Maranhão no ano de 2009. Tendo em vista que este é um estudo 

indicativo, não poderíamos generalizar esse resultado ou mesmo atribuí-lo apenas ao PAA, contudo, 

fica a referência para futuras pesquisas e como uma colaboração com a avaliação das ações do 

Programa. Não obstante, uma vez que verificou-se que as questões da EBIA são aplicáveis aos 

beneficiários do PAA no município, pode-se futuramente respaldar com amostras mais abrangentes 

em nível estadual, regional o uso de algumas dessas questões para a avaliação de políticas públicas.  

Outro resultado a discutir diz respeito à situação de segurança alimentar nos 

estabelecimentos que possuíam algum morador menor de 18 anos de idade. Assim como nos 

estudos da PNAD do IBGE, a situação de segurança alimentar mostrou-se maior nos 

estabelecimentos sem moradores menores de 18 anos e, ao nosso ver, esse é mais um indicativo 

que contribui para a validação do uso de algumas questões da EBIA para mensurar a situação de 

segurança alimentar, pois as respostas obtidas não permitem verificar a intensidade da insegurança 

alimentar e apenas apresentam que domicílios estão nessa situação sem possibilitar grandes 

diferenciações do grau de privação alimentar ou de fome (tabela 26, do anexo). 
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Ainda acerca da segurança alimentar e das dimensões e características do agregado familiar, 

obtivemos que nos estabelecimentos em situação de SAN, o número médio de moradores 

apresentou-se menor, além do que o quantitativo médio de pessoas menores de 18 anos também foi 

inferior a média total e o rácio entre o número de moradores e o número de pessoas em idade ativa 

(ou menor de 10 anos) foi também baixa em comparação as demais médias (total e dos 

estabelecimentos em INSAN). Observamos ainda que os estabelecimentos em SAN possuem maior 

número médio de pessoas que trabalham  no próprio estabelecimento e, também, menor número de 

moradores em trabalhos fora ou externos ao estabelecimento agropecuário (tabela 27, do anexo). 

O inquérito possibilitou-nos relacionar uma variedade de matrizes e dados obtidos por meio 

da entrevista, contudo selecionamos alguns dos que parecem-nos destacar a situação de SAN, além 

dos já mencionados anteriormente. 

Um primeiro aspecto refere-se à renda obtida pelo agregado. Os estabelecimentos que 

possuíam menor participação da renda oriunda do PAA no total da sua renda demonstraram 

melhores índices de SAN. Daqui pode-se aferir apenas que dada as limitações do repasse anual por 

beneficiário (R$ 4,5 mil, em 2012), uma maior dependência das receitas obtidas pela venda ao 

Programa não contribuem para a saída do domicílio da situação de insegurança alimentar.  

Nesse sentido, os corriqueiros atrasos nos pagamentos aos agricultores beneficiários, comum 

em várias realidades de execução do Programa assim como as descontinuidades na sua execução 

oriundas dos procedimentos burocráticos de repasse de recursos entre os gestores da ação têm 

maior impacto no público com menor renda familiar, ou seja, aqueles cuja dependência da renda 

oriunda do Programa é maior. Portanto, pode-se dizer que os problemas de execução do PAA 

parecem contribuir para o agravamento da situação de risco dessas famílias. No nosso estudo, 38% 

dos estabelecimentos relataram que a renda oriunda do Programa contribuía com metade ou mais da 

metade da renda total do agregado, ou seja, estavam nessa situação de maior dependência do 

Programa (tabelas 29, do anexo). 

 Os inquiridos que relataram uma maior renda do agregado, que era oriunda de outras 

atividades produtivas do estabelecimento e, portanto, não vinculadas ao Programa, apresentaram 

percentuais de SAN maiores que os demais estabelecimentos. Dentre esses estabelecimentos, ao 

relacionarmos aqueles que possuíam algum morador com trabalho fora ou externo ao 

estabelecimento teve-se como resultado uma maior proporção de SAN entre os que não possuíam 

moradores com trabalhador fora em relação aos que possuíam. O fato de no agregado existir um 

morador com trabalho fora do estabelecimento influência, também, a SAN dos que tem menor 

dependência da renda do PAA (tabela 27 e 30, do anexo). 

Ao nosso ver, a existência de moradores com trabalho semi-assalariado ou trabalho externo 

ao estabelecimento relaciona-se de forma indireta com a segurança alimentar, o que podemos 

compreender se levarmos em consideração as relações precárias de trabalho onde se inserem os 

trabalhadores rurais. Os estabelecimentos com algum trabalhador fora representam 64% da amostra, 

majoritariamente com vínculos de trabalho ao setor agropecuário e da construção civil e, em ambos 

os casos, enquanto trabalhadores “diaristas”, ou que trabalham por dia, normalmente não possuem 

vínculo formalizado de trabalho com o empregador/patrão e não possuem garantias que seus direitos 
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se façam cumprir. O grupo com trabalho agropecuário e na construção civil representou 70% dos 

trabalhadores externos e a incidência de segurança alimentar foi de 14%.  

No caso dos empregos no setor agropecuário do município vale recordar as relações 

análogas ao trabalho escravo existentes na região e praticadas principalmente por grandes 

pecuaristas, carvoarias da região e fazendas de propriedade das guseiras e siderúrgicas da região 

(CPT, 2011; CDVDH, 2011). Neste sentido, apenas se vinculam a esses trabalhos precarizados 

aqueles pequenos produtores que não conseguem garantir por meio da renda oriunda do 

estabelecimento a reprodução do agregado. Para maior parte desses 64% ou 20 estabelecimentos, o 

trabalho externo é uma possibilidade de garantir alguma renda de forma temporária, quando esta não 

é possível no estabelecimento. Tal realidade respalda-se no fato de que a renda externa ao 

estabelecimento possui preponderância na renda total do agregado para apenas 19% do total de 

inquiridos. O trabalho de Carneiro (1997) continua elucidativo para a amostra que trabalhamos, por 

perceber que os pequenos produtores ainda procuram emprego na sede do município, a exemplo da 

construção civil, mas dependem da produção agropecuária para manter o agregado e reproduzir-se 

socialmente.  

O fato de a produção agropecuária respaldar e apoiar a reprodução social do pequeno 

produtor contribui para que os vínculos de trabalho sejam precarizados, uma vez que parte dos 

custos da força de trabalho, tal como a alimentação, são garantidos com a produção do 

estabelecimento. Para nós, essa não é apenas uma estratégia de reprodução social do pequeno 

produtor ou do campesinato, mas também uma estratégia de manutenção da precarização do 

trabalho rural extremamente favorável a agricultura capitalista e demais setores do capital, como a 

indústria siderúrgica e madeireira da região. Para 50% desses pequenos produtores trabalhadores 

precarizados a renda do PAA tem importância central, ou seja, compõe entre 50% a 75% da renda 

total do agregado (tabela 30, do anexo). O Programa seria uma alternativa de desvinculação a essa 

precarização se suas ações não tivessem descontinuidade. Outro dado importante é que 65% desses 

pequenos produtores com trabalhos externos ao estabelecimento, ou 41% do total,  não possuem a 

propriedade da terra.  

Caso fossemos fazer uma imagem ou foto dos estabelecimentos com insegurança alimentar 

nesse estudo, essa seria de um estabelecimento em área rural com um número médio de cinco 

moradores, com presença de menores de 18 anos, vinculação com trabalho externo na agropecuária 

ou construção civil, sem titulação ou propriedade da terra e com centralidade da renda oriunda do 

PAA para manutenção do agregado familiar.  

Não temos objeções às avaliações acerca da importância do Programa para manutenção da 

renda do agregado, contudo cabe destacar que ao dividir o valor anual permitido por Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP), de R$ 4,5 mil, por 12 meses, tem-se uma renda bruta mensal de R$ 

375,00, ou R$ 102,7 mensais por membro do agregado, tendo por base o número médio dos 

moradores maiores que 14 anos de 3,65 verificado na pesquisa. Caso fossemos utilizar o tamanho 

médio do agregado, de 4,71, teríamos R$ 79,65 mensais por pessoa. Ou seja, o limiar da “extrema 
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pobreza”
100

 para os estabelecimentos que dependem da renda do Programa é tênue, ou 

insatisfatória, de acordo com Dias (2012) ao realizar estudo junto aos pequenos produtores 

beneficiários do PAA no Estado de Goiás. 

 Apesar do quadro agrário municipal, o resultado a que chegamos foi que o PAA tem 

contribuído para a melhoria da reprodução social do agregado familiar e cumpre na região com 

algumas das finalidades a que se propõe institucionalmente, tendo em vista que esta modalidade 

(doação simultânea) não congrega todas as nuances de garantia à segurança alimentar descritas no 

marco legal do Programa.  

Outros resultados do PAA que apareceram na pesquisa de campo foi o estímulo ao acesso 

ao crédito rural para 51% dos inquiridos; ampliação do uso de insumos na produção para 81% dos 

estabelecimentos decorrente do aumento da área cultivada, que apareceu em 83% dos relatos; 19% 

dos estabelecimentos não vendiam a produção agropecuária antes da entrada no Programa; 

ampliação do tempo de trabalho no estabelecimento para 75% dos inquiridos; contribuição para a 

organização da produção ou vinculação a cooperativas e associação de produtores para 48%; acesso 

a informações técnicas em espaços de capacitação para 45% dos estabelecimentos; 38% dos 

estabelecimentos tinham algum conhecimento ou tinham “ouvido falar”  acerca dos objetivos e do 

papel do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea); houve relatos de 

atraso nos pagamentos do PAA de 38% dos inquiridos; 64% dos estabelecimentos contrataram força 

de trabalho temporária, apesar da situação de insegurança alimentar e 84% dos inquiridos relataram 

que ocorreram melhorias na alimentação após o acesso ao Programa. Resultados semelhantes a 

esses foram observados em outros estudos acerca do Programa (Schmitt, 2005; Doretto e Michellon, 

2007; Mattei, 2007; Martins e Cavalcanti, 2007; Rocha et al., 2007; Vieira, 2008; Chmieleska et al., 

2010; Grisa et al.,  2010; Rossi, 2012; Hespanhol e Saron, 2012). 
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 A linha da “extrema pobreza” ou indigência no Brasil foi estipulada pelo Governo Federal, na gestão da 
Presidenta Dilma Roussef, em R$ 70,00 mensais por pessoa. 
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                          Quadro 02 – Síntese das variáveis segundo a SAN 

Síntese das variáveis segundo o indicativo de 
segurança alimentar e nutricional 

Variáveis Indicativo 
para SAN* Gerais Específicas 

Acesso à terra 

Proprietário (+) 

PNRA (-) 

Ocupante (-) 

Localização do 
estabelecimento 

Rural (-) 

Urbano (+) 

Relevância na 
renda total do 

agregado 

Renda do PAA (-) 

Renda Agropecuária (+) 

Segundo 
Características 
do agregado 

Maior nº moradores (-) 

Com venda de força 
de trabalho (-) 

Sem venda de força 
de trabalho (+) 

Com < 18 anos idade (-) 

Sem < 18 anos idade (+) 
     *Os sinais indicam a forma que as variáveis contribuem  

    para a SAN. 

 

Quanto a inserção dos agricultores beneficiários no crédito rural segundo os dados do 

IBGE/Censo Agropecuário, no município cerca de 40% dos estabelecimentos da “agricultura familiar” 

tinham dívidas com instituições bancárias no ano de 2006, o montante dessa ultrapassava os R$ 5 

milhões, por estabelecimento familiar era em torno de R$10 mil, o dobro da cifra por estabelecimento 

para a região. Para corroborar com o exposto por Granemann (2007), na região nordeste o “negócio” 

do crédito para a “agricultura familiar” gerou R$ 1,5 bilhão (mil milhões) dívidas, ou melhor em ativos 

para o capital financeiro avalizados pelo Governo Federal (tabelas 18 e 19, do anexo). Algumas 

outros dados obtidos com a pesquisa forma analisados, mas não percebeu-se relação direta entre os 

fatores propostos nesse estudo, a exemplo do autoconsumo e da contratação de força de trabalho 

(tabelas 31 a 34, do anexo).  

 

c) Vale S.A., Siderurgias e os beneficiários do PAA  

Um outro objetivo do trabalho de campo foi de analisar a existência ou não de alguma relação 

entre as políticas sociais (como o PAA) e as ações de contestação e contraposição ao modelo de 

desenvolvimento implementado na região (siderurgias, madeireiras, grande agricultura capitalista e 

extensiva). 

Inicialmente não obtivemos nenhum resultado concreto que indicasse, por exemplo, que a 

política social tenha influenciado ou desmobilizado os beneficiários na reivindicação de seus direitos, 

mesmo porque entendemos que essa realidade não se compõe linearmente.  Embora atendidos por 

benefícios sociais, ao receber recursos mínimos do Estado para não entrarem nas faixas de “extrema 

pobreza” ou “pobreza”, fatos esses que possibilitaram a construção de um aparente apaziguamento 

das lutas sociais e dos espaços reivindicatórios (a exemplo dos Conselhos institucionais), para os 
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trabalhadores, as constantes retiradas de direitos sociais ou a sua não garantia de forma universal, 

em oposição à ampliação de benefícios para os diferentes setores do capital, parecem-nos repercutir 

para que as ações de mobilização e de oposição a ordem mantenham-se minimamente em pauta. 

Poucos foram os relatos de participação dos beneficiários em ações de reinvindicação de direitos 

sociais ou de denúncias, tendo em vista que a região tem alto índice de trabalho análogo ao escravo 

e de número de ameaçados de morte vinculados à luta pela terra e a questão agrária. 

Alguns dados que tentamos levantar a partir do inquérito apresentam que cerca de 32%
101

 

dos inquiridos estavam filiados a alguma entidade sindical de trabalhadores, sendo que destes 80% o 

eram ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STR) do município. Se considerarmos 

os 64% de inquiridos com algum morador com trabalho externo ao estabelecimento, teríamos um 

índice de sindicalização dos beneficiários de 50%. O destaque ao STR faz-se tendo em vista o seu 

histórico de lutas no município, tanto nas mobilizações para reinvindicação do direito à terra, por meio 

de ocupações de terras devolutas e de denúncia de empresas e fazendeiros que realizam trabalho 

análogo ao escravo. Inclusive o presidente à frente do Sindicato possui seu nome na lista dos 

ameaçados de morte divulgada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade vinculada à Igreja 

Católica no Brasil.  

Ao questionarmos os inquiridos acerca da participação em alguma ação de mobilização tais 

como, ocupação de terra, rodovias, ferrovias, greve, denúncias públicas e outras,  22% responderam 

terem participado de alguma ação dessas. Em relação a percepção dos “benefícios” que a Empresa 

Vale S.A. e as Siderurgias teriam trazido para o município, 71% dos inquiridos responderam que, de 

alguma forma, essas empresas trouxeram melhorias para a região, sobretudo no que diz respeito às 

“oportunidades de emprego” que surgiram. Contudo, ao perguntarmos acerca dos conflitos no Bairro 

de Piquiá de Baixo e no Assentamento Califórnia e dos impactos oriundos da poluição no cotidiano 

das famílias de trabalhadores que moravam nessas localidades, 80% dos beneficiários entrevistados 

relataram que esse foi um problema trazido pelas empresas e que não gostariam de morar nessas 

localidades devido a poluição. O que essas informações podem indicar é apenas que os 

trabalhadores e beneficiários do Programa ainda avaliam parte dos “benefícios” segundo a ótica 

comum de “emprego” para a população, largamente disseminada oficialmente e nos meios de 

comunicação para justificar os impactos dos grandes projetos, mas possuem clareza acerca dos 

danos que essas empresas possam trazer ou trazem para os trabalhadores da região.  

Independente da questão orientadora do inquérito nas entrevistas, foram relatados outros 

impactos relacionados à atividade da siderurgia na região, como por exemplo, a queixa de alguns dos 

produtores com os estabelecimentos próximos das empresas guseiras ou de siderurgia, de que o pó 

do ferro oriundo das chaminés provocaram disfunções em algumas plantas, a exemplo dos 

mamoeiros e hortícolas folhosas. Outros queixaram-se quanto às ações de duplicação da Estrada de 

Ferro Carajás vinham aumentando também a deterioração das vias de acesso aos estabelecimentos, 

decorrente do tráfego constante de máquinas e veículos pesados. Outros ainda relataram que a Vale 
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 Segundo os dados do IBGE/Censo Agropecuário 2006 , 44% dos estabelecimentos da “agricultura familiar 
são sindicalizados a entidade de classe . A concepção de entidade de classe utilizada pelo IBGE abrange 
sindicatos, associações de produtores e movimento de moradores. É um pouco mais ampla que a utilizada por 
nós. (Ver tabela 20 do anexo). 



81 
 

S.A. não estava cumprindo com os acordos formalizados com as comunidades rurais apesar das 

constantes reivindicações feitas pelas Associações de pequenos produtores e Sindicato (STR). Por 

fim, nas áreas próximas aos trilhos que estavam com obras de duplicação foram recorrentes as falas 

de que a Vale S.A. prometia, assinava as documentações e outras formalidades burocráticas, mas 

não cumpriam com os acordos, “eles só prometem e não fazem nada depois”.  

Percebe-se que os trabalhadores, de forma geral, estão organizados para enfrentar as ações 

do capital
102

, seja por meio de denúncias formais e defesa dos direitos dos trabalhadores, como 

largamente empenha-se e o faz Centro de Defesa da Vida e Direitos Humanos – CDVDH, seja por 

meio de mobilizações e enfrentamentos concretos que realizam o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, Associações de Bairro e de Pequenos Produtores Rurais, o Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Terra e o CDVDH.  

Outro exemplo de organização refere-se a construção do “Movimento Internacional de 

Articulação dos Atingidos pela Vale” composto por diversas entidades
103

 representativas dos 

trabalhadores e dos camponeses de diferentes países, como Brasil, Chile, Argentina, Moçambique, 

Canadá e outros, que foram expropriados dos seus direitos. Recentemente, no mês de junho e julho 

de 2013
104

, outras ações foram realizadas no município de Açailândia, onde nomeadamente 

ocorreram ocupações de prédios públicos, rodovias, vias públicas e da Estrada de Ferro Carajás que 

contestavam os benefícios que essas empresas trouxeram para a população. Outras ações foram de 

exigência ao poder público municipal para que cumpra com as suas obrigações e dê prosseguimento 

ao trâmite burocrático para reassentamento das famílias do Bairro de Piquiá de Baixo, que relatamos 

anteriormente nesse capítulo.  

A Vale S.A. é um exemplo de empresa brasileira, ex-estatal, que atualmente possui na sua 

composição, capital de diferentes origens. Ela se lançou no mercado internacional em meados da 

década de 1980 e nos últimos anos foi extremamente beneficiada pelos acordos, cooperações e 

colaborações realizadas entre o Governo brasileiro e países em África. Um exemplo concreto é a 

intervenção da Empresa em Moçambique na mineração de Carvão Mineral em Moatize, província de 

Tete, acompanhada de outras grandes empresas brasileiras, como a Camargo Correia que ficou 

responsável pela construção das casas dos reassentamentos dos camponeses moçambicanos 

desalojados pela mineração. Vários são os relatos de não cumprimento dos direitos dos 

trabalhadores e dos camponeses moçambicanos.
105

 Para nós, a exportação de políticas públicas 

brasileiras “bem sucedidas” na área social, a exemplo do Bolsa Família,  acompanha um pacote de 

exploração e retirada dos direitos dos trabalhadores e dos pequenos produtores dos países 

cooperantes. No caso de Moçambique, os responsáveis pela implantação desse modelo, em conjunto 

com o Governo Federal, são a Vale.S.A., a Empresa Camargo Correia e a agricultura capitalista 
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 Representados no município pela Vale S.A, empresas de siderurgia, da indústria madeireira e de celulose e 
grandes pecuaristas. 
103

 O primeiro documento público da entidade, datado de 2010, foi assinado por pelos menos 40 organizações 
vinculadas a lutas sociais e dos trabalhadores. Ver detalhes em http://atingidospelavale.wordpress.com/  
104

 Para maiores detalhes acessar a página http://www.justicanostrilhos.org/artigos  
105

 Ver dossiê publicado pelo Articulação dos Atingidos pela Vale acerca das violações da Vale no Mundo na 
página http://www.justicanostrilhos.org/documentos, acesso em 07/06/2012. Ver também Mosca e 
Selemane(2012). 

http://atingidospelavale.wordpress.com/
http://www.justicanostrilhos.org/artigos
http://www.justicanostrilhos.org/documentos
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presente no Projeto Pró Savana na região de Nacala. Esse último travestido no discurso de aumento 

da produção de alimentos para a garantia da segurança alimentar.
106

  

Fontes (2011) caracteriza que esse processo de expansão de capital brasileiro para o 

exterior, de transnacionalização do capital, tem, como uma das direções, a replicação do modelo de 

exploração de força de trabalho ocorrido no Brasil para trabalhadores de outras nacionalidades, 

utilizando-se inclusive da mesma violência – “truculência” - usada no Brasil, mas agora redesenhada 

com uma roupagem moderna que acompanha políticas sociais de “alívio por gotejamento”, com claro 

intuito de minimizar as possibilidades de pressões sociais que possam ocorrer nesses países (p.339).  

Mosca e Selemane (2012) apresentam parte dos impactos para a segurança alimentar e 

nutricional que esses grandes projetos estão a trazer para Moçambique, no que destacamos o 

desalojamento das famílias atingidas pela mineração. Os autores demonstram que “praticamente 

toda a área” da Província de Tete está licenciada para os grandes projetos (Idem, Ibid.,p.161 a 167) e 

que poderá ocorrer um realojamento de famílias já assentadas. Os autores ainda relatam a violência 

utilizada nas repressões às manifestações que exigem o cumprimento dos direitos de 

reassentamento (Idem, Ibid., p.176), fatos estes que corroboram com a tese apontada no parágrafo 

anterior por Fontes (2011). 

Esperamos que alguns dos documentos e perspectivas teóricas apresentados nesse trabalho 

possam contribuir com a luta dos trabalhadores e camponeses moçambicanos e brasileiros. Tendo 

em vista que o município de Açailândia e as regiões do sudeste paraense e sudoeste maranhense 

são exemplos concretos dos “benefícios” que a Vale S.A. não trouxe para região. Cabe ainda 

destacar, que o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA recentemente passou a compor esse 

“pacote social” da cooperação brasileira com os países africanos, com o apoio financeiro, político e 

técnico da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO. Em Moçambique, 

a execução do Programa foi iniciada como um dos projetos pilotos, curiosamente na província de 

Tete
107

. Contudo, para uma melhor compreensão acerca desse processo dos grandes projetos e do 

papel das políticas sociais brasileiras na cooperação internacional, e especificamente em 

Moçambique, seria necessário uma pesquisa mais aprofundada e baseada em informações de 

campo, o que não foi possível nesse primeiro ensaio devido ao tempo e aos recursos financeiros. 

Contudo, ficam os apontamentos para a possibilidade de estudar a realidade Moçambicana a partir 

da experiência brasileira na região de Carajás no Maranhão. 
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 Para melhor entendimento desse projeto ver http://www.unac.org.mz/index.php/7-blog/46-mega-projeto-
brasileiro-podera-deslocar-milhoes-de-camponeses-em-mocambique, e 
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Navigation.nsf/index2?readform&http://www.ecdpm.org/Web_
ECDPM/Web/Content/Content.nsf/0/BF7AECB65A1E5106C1257AC9002FB89D?OpenDocument  
107

 Ver http://paa-africa.org/countries-partners/mozambique/  

http://www.unac.org.mz/index.php/7-blog/46-mega-projeto-brasileiro-podera-deslocar-milhoes-de-camponeses-em-mocambique
http://www.unac.org.mz/index.php/7-blog/46-mega-projeto-brasileiro-podera-deslocar-milhoes-de-camponeses-em-mocambique
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Navigation.nsf/index2?readform&http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Content.nsf/0/BF7AECB65A1E5106C1257AC9002FB89D?OpenDocument
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Navigation.nsf/index2?readform&http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Content.nsf/0/BF7AECB65A1E5106C1257AC9002FB89D?OpenDocument
http://paa-africa.org/countries-partners/mozambique/


83 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da dissertação acompanhamos uma parte da história recente da pequena 

agricultura brasileira e da ação de uma política social que veio ao seu auxílio e a de seus produtores. 

Entretanto, como também vimos nesses três capítulos, a relação entre a pequena produção e as 

políticas sociais não podem ser entendidas fora do âmbito da agricultura capitalista (ou patronal) e do 

avanço do capitalismo no campo.  

O desenvolvimento do capital na agricultura brasileira consolidou uma estrutura agrária que, 

nos seus aspectos gerais, seguiu e segue os mesmos rumos que a agricultura dos países “centrais” 

(Estados Unidos e Europa do Norte), originado com a concentração de propriedade da terra e da 

produção agropecuária, expulsão de pequenos produtores, intensificação técnica e de uso de 

insumos industrializados, diminuição do emprego agrícola e outros (Baptista, 2001; Germer, 2002; 

Navarro, 2010; Alves e Rocha, 2010). Porém, há uma característica peculiar no Brasil que se refere à 

maior intensidade de concentração de terras e a exclusão sistematicamente violenta do acesso e da 

posse do solo ao longo da história da conformação econômica do país.  

Essa expropriação definiu a consolidação de um setor social característico da agricultura 

brasileira, o dos pequenos produtores com e sem a propriedade da terra que possuem baixos valores 

de produção agropecuária (Alves e Rocha, 2010) e que dependem da venda da sua força de trabalho 

para manterem o agregado familiar. Na definição de Germer (1992), esses agricultores tornaram-se 

produtores rurais semi-assalariados ou, como aponta Navarro (2010), são atualmente definidos como 

pluriativos.   

Paralelamente a esses pequenos produtores semi-assalariados ou pluriativos, se deu o 

surgimento do que comumente é denominada de “agricultura familiar”, um setor produtivo da 

agricultura que possui altos valores de produção e concentração de capitais (à semelhança da 

agricultura norte americana e norte europeia) e que vem sendo amplamente beneficiada pelas 

políticas tidas como sociais para o setor, tal como o crédito agrícola (PRONAF) e o PAA (Delgado, 

2010; Hespanhol e Saron, 2012).  

As resultantes do processo de desenvolvimento das relações capitalistas, tais como a 

expropriação, exclusão social e retirada de direitos dos trabalhadores, continuam em voga e, como 

vimos, as políticas sociais do Estado brasileiro de combate à fome, renda mínima, PAA e PRONAF, 

pouco interferiram de forma concreta na realidade social ou provocaram modificações em sua 

estrutura. Ou seja, não distribuíram a riqueza acumulada pelo capital para o setor responsável pela 

sua produção – o trabalho.  

No caso do PAA, a política social de forma geral não só beneficiou setores da “agricultura 

familiar” mais capitalizados como, com a execução da Modalidade do Leite, parece-nos garantir uma 

significativa renda para o setor agroindustrial da região nordeste vinculado a produção de leite.  

Concordamos com as avaliações apontadas por Granemann (2007) e Silva (2010) acerca dos 

benefícios que a política social garante para o capital e com as de Menezes (2010) e Fontes (2011) 

quanto à estratégia de setores do capital de vincularem-se ao discurso de “cidadania” com vistas a 

manter sua reprodução e acumulação. Para nós ficou claro, também, que o capital garante os seus 
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interesses com a execução de politicas sociais entendidas como de distribuição de renda ou que 

parecem, num primeiro momento, favorecer a reprodução social dos trabalhadores.  

No seu atual percurso, o Programa de Aquisição de Alimentos acompanha algumas das 

políticas sociais tidas como “exemplos de sucesso”, como o Bolsa Família, e segue com vistas a 

garantir a efetividade e eficiência da sua execução com a ampliação da participação das instituições 

financeiras para seu cumprimento. O “sucesso” desse Programa para a realidade brasileira o levou a 

ser assumido como uma das “estratégias” da Cooperação bilateral para a aproximação do Brasil com 

países africanos e da América Latina.   

Nesse sentido, o contato com a realidade portuguesa ampliou nosso conhecimento acerca da 

cooperação, do desenvolvimento e das políticas econômicas orientadas para os países de língua 

portuguesa e permitiu-nos avaliar por outras perspectivas a relação do Estado Brasileiro com os 

países africanos e as intencionalidades econômicas das políticas sociais. O acesso às pesquisas, aos 

professores e centros de estudos que trabalham com os países africanos, nomeadamente os países 

integrantes da CPLP, a exemplo do setor tropical e o de economia agrária do ISA/UTL, deu-nos outra 

percepção acerca da expansão do PAA em âmbito nacional e internacional, os quais contribuíram 

para compreendermos o significado de algumas das políticas executadas e em execução para o setor 

agrário desses países e para percebermos o peso que a eficiência e eficácia das ações públicas 

possuem para a sua replicação internacional ou junto aos organismos internacionais. Foi a estada em 

Portugal que favoreceu iniciarmos uma aproximação teórica entre Açailândia, no Brasil, de Moatize, 

em Moçambique lançando índicos para uma futura pesquisa. 

O estudo concreto em Açailândia permitiu-nos apurar a nossa percepção acerca da pequena 

produção. O foco da segurança alimentar e nutricional, na maneira como possui relação com a 

disponibilidade alimentar, auxiliou-nos para a compreensão dos diferentes fatores que influenciavam 

a reprodução social desses pequenos produtores assalariados. A questão da terra (posse e uso), o 

assalariamento precarizado externo ao estabelecimento e o tamanho do agregado familiar são 

fundamentais para entendermos a fome ou o grau de pauperização desses trabalhadores e 

produtores. Entretanto, o nosso estudo de caso nos mostrou que mesmo beneficiários dos programas 

sociais se juntaram a outros trabalhadores do município e se organizaram para enfrentar o capital e 

garantir algumas condições de sobrevivência. 

Não obstante, um dos nossos objetivos foi analisar o potencial do PAA enquanto uma política 

pública vinculada à segurança alimentar, no que podemos afirmar que na modalidade de Doação 

Simultânea, executada no município de Açailândia, o Programa vêm cumprindo os objetivos a que se 

propõe junto a pequena produção. No município, percebeu-se inclusive uma maior participação dos 

setores da agricultura menos tecnificados, ou seja da pequena produção, e que, para os beneficiários 

com menor renda a venda de alimentos para o PAA contribui para uma menor vinculação dos 

membros do agregado aos trabalhos externos precarizados. A questão que se coloca é então como o 

PAA pode manter e ampliar sua execução beneficiando a pequena produção, sem, contudo, vincular-

se as instituições bancárias ou estimular a “financeirização dos direitos sociais” (Granemann, 2007) 

ou sem priorizar modificações no marco legal que preconizam a “efetividade” e “eficiência” à luz das 

perspectivas liberais.  



85 
 

A crítica ao Programa não visa desconsiderar a importância que este tem para diversos 

pequenos produtores, como foi observado em campo e demonstrado com os dados da pesquisa. 

Várias ponderações e avaliações acerca do PAA foram feitas e são predominantes as avaliações 

positivas, a exemplo das apresentadas no documento final do Seminário Nacional do PAA
108

 ou o 

documento final da Conferência Estadual
109

 no Maranhão que solicita expressamente sua ampliação 

e a consolidação da execução do Programa no Estado. Por último, não podemos esquecer o apoio 

que os movimentos sociais de luta pela terra no Brasil, vinculados a Via Campesina e ao Movimento 

Sindical Rural, dão a essa política.  

Defendemos que o Programa seja universalizado para contemplar e beneficiar os 

trabalhadores e pequenos produtores e não setores do capital. Desmistificar a relação do Estado com 

o capital faz-se sempre necessário para superar a aparência de neutralidade deste ou para 

entendermos quais são as intenções com a defesa dos direitos dos trabalhadores.  
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 Realizado para avaliar o Programa em 2008 com a participação de diferentes entes do Estado brasileiro, das 
representações de movimentos e organizações sociais e de instituições  de pesquisa. 
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 Documento oriundo da IV Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional realizada em setembro 
de 2011 no Maranhão. 
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ANEXOS 

 
MAPAS 
 
MAPA 01:  LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA NO MAPA DO BRASIL POR UNIDADE 

DA FEDERAÇÃO (ESTADO) 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acessado em 30/06/2013 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=210005&search=maranhao|acailandia ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=210005&search=maranhao|acailandia
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MAPA 02: ASSASSINATOS NO CAMPO – 1985/1996 DECORRENTES DE CONFLITOS 
AGRÁRIOS 

 
Fonte: DAVID E BRUSTLEIN, 1997:62 (dados CPT), apud Oliveira 2007. 
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MAPA 03:  REGIÃO SUDOESTE DO MARANHÃO - 1981 

 
      Fonte : Asselin, 2009, p.201 
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MAPA 04: RODOVIA BELÉM – BRASÍLIA - 1981

 
      Fonte : Asselin, 2009, p.200 
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GRÁFICO 01: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EXECUTADOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO 
DE ALIMENTOS (PAA) DE 2003 A 2010, POR REGIÃO GEOGRÁFICA

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS/Brasil 

 
            GRÁFICO 02:  EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAA, POR MODALIDADE NO 

PERÍODO 2003 – 2010 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS/Brasil 
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GRÁFICO 03 – NÚMERO E MONTANTE DE CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL PRONAF (2002 A 
2010) 

 
   Fonte: SAF/MDA In: Balanço Geral da União 2011. 

 
 
 

QUADRO 01 – QUESTÕES DA ESCALA BRASILEIRA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR 
(EBIA) UTILIZADAS NO INQUÉRITO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO. 

 

Questões EBIA Sim  Não Não Sabe 

1. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram  
a preocupação de que os alimentos acabassem antes de 
poderem comprar ou receber mais comida? 

   

2. Nos últimos 3 meses, os alimentos acabaram antes que os 
moradores deste domicílio tivessem dinheiro para comprar 
mais comida? 

   

3. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio ficaram 
sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? 

   

4. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio 
comeram apenas alguns alimentos que ainda tinham porque 
o dinheiro acabou? 

   

5. Nos últimos 3 meses, alguma vez, algum morador deste 
domicílio recebeu ajuda em alimentos de alguma instituição, 
empregador ou de pessoa não-moradora deste domicílio? 

   

   Fonte: PNAD/IBGE 2009, elaboração nossa. 
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TABELAS  
 
TABELA 01 - TOTAL DE ESTABELECIMENTOS E ÁREA TOTAL POR GRUPOS DE ÁREA 

TOTAL - BRASIL 2006 

 Grupos de área total  
 Total 

estabelecimentos   

 Total 
estabelecimentos 

(%)  
 Área Total (Ha)   Área Total (%)  

Total 5.175.636,0 100,0 333.680.037,0 100,0 

Menos de 10 ha 2.477.151,0 47,9 7.798.777,0 2,3 

10 a menos de 100 ha 1.971.600,0 38,1 62.893.979,0 18,9 

100 a menos de 1000 
ha 

424.288,0 8,2 112.844.186,0 33,8 

1000 ha e mais 47.578,0 0,9 150.143.096,0 45,0 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006 
Elaboração nossa 

 
 

TABELA 02 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ANUAL BRUTO DA PRODUÇÃO (VBT) EM 
CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO MENSAL (SLM MENSAL) , NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

(EST.), VBT E VBT POR ESTABELECIMENTO, EM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. 

 
  Fonte: Alves et al. (2012) 

 
TABELA 03 – NÚMERO DE TRATORES EXISTENTES NOS ESTABELECIMENTOS E ÁREA 

MÉDIA DE LAVOURA POR TRATOR EM HECTARES 
 

Ano 

Número de tratores 
existentes nos 

estabelecimentos 
agropecuários 

(Unidades) 

Área média de 
lavoura por 

trator 
(Hectares) 

1975 323.113 130,63 

2006 820.718 73,83 

         Fonte: IBGE/ Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
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TABELA 04 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE 
REFERÊNCIA, SEGUNDO ATIVIDADE E POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO NO TRABALHO PRINCIPAL 

(EM MIL PESSOAS) 
 

Posição na ocupação 
no trabalho principal 

Agrícola Não-Agrícola Total 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Empregados 4.792 4.178 44.796 52.761 49.588 56.939 

Trabalhadores na 
produção para o 
próprio consumo 

4.061 3.753 - - 4.061 3.753 

Total 17.373 14.682 71.389 78.811 88.762 93.493 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios/PNAD 2011.Elaboração nossa. 

 
 
 

TABELA 05 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS 
AGROPECUÁRIOS E DIFERENÇAS PERCENTUAIS POR GRUPOS DE ÁREA TOTAL – 1975/2006 

 

Grupos de área total 

Variável X Ano 

Diferença % 
do nº de 

Estabelec. 
Agrop. 

Diferença 
% da àrea 

dos 
Estabelec. 

Agrop 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
(Unidades) 

Área dos 
estabelecimentos 

agropecuários (Hectares) 

1975 2006 1975 2006 

Total 4.993.252 5.175.636 323.896.082 333.680.037 3,7% 3,0% 

Menos de 10 ha 2.601.860 2.477.151 8.982.646 7.798.777 -4,8% -13,2% 

10 a menos de 100 
ha 

1.898.949 1.971.600 60.171.637 62.893.979 
3,8% 4,5% 

100 a menos de 1000 
ha 

446.170 424.288 115.923.043 112.844.186 
-4,9% -2,7% 

1000 ha e mais 41.468 47.578 138.818.756 150.143.096 14,7% 8,2% 
Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, Elaboração nossa. 
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TABELA 06 - O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM TERMOS DE PIB, GASTO SOCIAL (GS) E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AS) DO GOVERNO FEDERAL (2000-2008) 

 
Fonte: SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal / Secretaria do 

Tesouro Nacional) e MDS (Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome).  
* Inclui gastos com Saúde, Educação, Habitação, Assistência, Cultura, Trabalho, Saneamento, 

Previdência Social e Direitos da Cidadania;  
** Os programas Bolsa Escola e Bolsa Alimentação foram federalizados apenas em 2001. Depois de 

2003, são unificados sobre o nome de Programa Bolsa Família. 

 
 

TABELA 07 - EXECUÇÃO GLOBAL DO  PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), 
ENTRE OS ANOS DE 2003 - 2010 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

TABELAS CENSO AGROPECUÁRIO – IBGE, DADOS 2006 - AÇAILÂNDIA 
 

TABELA 08 – POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA) DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, NO ANO DE 
2010, SEGUNDO O RENDIMENTO. 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade (População em Idade Ativa), segundo as classes de 
rendimento nominal mensal  

 Total  

 Até 1/4 
de 

salário 
mínimo  

 Mais de 
1/4 a 1/2 
salário 
mínimo  

 Mais de 
1/2 a 1 
salário 
mínimo  

 Mais de 
1 a 2 

salários 
mínimos  

 Mais de 
2 a 20 

salários 
mínimos  

 Mais de 
20  

salários 
mínimos  

 Mais de 
30 

salários 
mínimos  

 Sem 
rendimento  

100 5,7 5,0 26,3 12,0 7,2 0,1 0,1 43,7 

  Fonte: IBGE/ Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
  *Salário mínimo vigente no ano de 2010 foi de R$510,00 

 
 

TABELA 09 – NÚMERO E ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS NA 
“AGRICULTURA FAMILIAR” E NÃO FAMILIAR 

Número e área dos  Estabelecimentos da "agricultura familiar", segundo Brasil, UF  
e município - 2006 

Brasil, UF 
e 

Município 

Agricultura familiar - 
Lei nº 11.326 

Não familiar Total 

Estabele- 
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele- 
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele- 
cimentos 

Área 
(ha) 

Brasil   4 366 267 
  80 102 

694    809 369 
  253 577 

343 
  5 175 

636 
  333 680 

037 

Maranhão    262 089 
  4 519 

305    24 948   8 472 143    287 037   12 991 448 

      
Açailândia    1 180    57 480     357    386 714    1 537    444 194 

        Fonte: IBGE/ Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 

 
 

TABELA 10 – POSSE E USO DO SOLO (DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS E ÁREAS)  

Condição do produtor em relação às terras, segundo a UF,  a Microrregião e o Município - 2006 

UF,  
Microrregião 
e Município 

Condição do produtor em relação às terras 

Proprietário 
    Assentado sem 
titulação definitiva 

Arrendatário Ocupante Produtor sem área  

Estabele- Área Estabele- Área Estabele- Área Estabele- Área Estabele- Área 

cimentos (ha) cimentos (ha) cimentos (ha) cimentos (ha) cimentos (ha) 

Maranhão    123 288 
  11 654 

333 
   17 059    436 343    32 790    295 448    44 847    531 422    58 984 x 

    Imperatriz    9 633 
  1 491 

387 
   1 590    43 266 136    3 058 621    12 313 470 x 

      
Açailândia 

   1 277    437 773 178    7 464 15 866 28    1 865 31 x 

Açailândia -  
Agricultura 
Familiar 

931    48 494 173    6 781 13 745 24 721 31 x 

      Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
*Os parceiros não foram colocados nos dados dada a pequena representatividade o grupo para o município de Açailândia,                                                                 
apenas 08 estabelecimentos ou 0,6%. 
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TABELA 11 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 Orientação técnica recebida pelos estabelecimentos, por origem da orientação técnica, segundo a UF, 
a Microrregião e o Município - 2006   

UF,  
Microrregião 
e Município 

Total de  
estabele- 
cimentos 

Orientação técnica recebida pelos estabelecimentos, por origem da orientação 
técnica 

Governo 
(Federal, 
Estadual 

ou 
Municipal) 

Própria 
ou do  

próprio 
produtor 

Coope- 
rativas 

Empresas 
integradoras 

Empresas 
privadas  
de plane- 
jamento 

Organização  
Não 

Governa- 
mental 
(ONG) 

Outra  
origem 

Maranhão    287 039    6 069    4 608     176     452     621     131     390 

    Imperatriz    12 555     664     621     20     101     85     28     76 

      
Açailândia    1 537     75     116     5     7     12 -     3 

Açailândia -  
Agricultura 
Familiar    1 180     51     52     3     3     4          2 

     Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 

 
TABELA 12 – USO DE AGROTÓXICOS 

 Uso de agrotóxicos nos estabelecimentos, segundo a UF, a 
Microrregião e o Município - 2006 

UF,  
Microrregião e 

Município 

Total de 
estabelecimentos 

Uso de agrotóxicos nos 
estabelecimentos  

Não utilizou Utilizou 

Usa mas 
não 

precisou 
utilizar 

em 2006 

Maranhão    287 039    251 656    31 091    4 292 

    Imperatriz    12 555    10 355    1 872 328 

      Açailândia    1 537    1 403 106 28 

Açailândia -  
Agricultura 
Familiar 

1180 1082 74 24 

                      Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 

 
TABELA 13 – USO DE TRAÇÃO ANIMAL OU/E MECÃNICA 

 Uso de força de tração animal e/ou mecânica utilizada pelos 
estabelecimentos, por tipo, segundo a UF, a Microrregião e o Município - 

2006 

UF,  
Microrregião 
e Município 

Total de 
estabele- 
cimentos 

Uso de força de tração animal e/ou mecânica 
utilizada pelos estabelecimentos 

Total 
 (1) 

Tipo 

Animal Mecânica 
Animal e 
mecânica 

Maranhão    287 039    89 323 
   68 
765    14 999    5 559 

    Imperatriz    12 555    5 222    2 986    1 482     754 

      
Açailândia    1 537     875     398     298     179 

Açailândia -  
Agricultura 
Familiar    1 180     643     281     230     132 

     Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
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TABELA 14 – TRATORES E POTÊNCIA 

Tratores existentes nos estabelecimentos, por potência, segundo a UF, a 
Microrregião e o Município - 2006 

UF,  Microrregião 
e Município 

Tratores existentes nos estabelecimentos 

Total  
Potência 

Menos de 100 CV De 100 CV e mais 

Estabele- 
cimentos 

Quan- 
tidade 

Estabele- 
cimentos 

Quan- 
tidade 

Estabele- 
cimentos 

Quan- 
tidade 

Maranhão    3 518    6 045    1 962    2 668    2 025    3 377 

Imperatriz     705    1 043     410     508     376     535 

  Açailândia     139     234     76     105     79     129 

Açailândia -  
Agricultura 
Familiar     33     45     21     32     12     13 

 Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
 
 

TABELA 15 – PRÁTICAS AGRÍCOLAS DE PLANTIO 

Número de estabelecimentos agropecuários por tipo de prática agrícola utilizada, segundo a UF, a Microrregião 
e o Município - 2006 

UF, 
Microrregião 
e Município 

Total de 
estabelecimentos 

Práticas agrícolas utilizadas nos estabelecimentos, por tipo de prática 

Plantio 
em nível 

Rotação 
de 

culturas 

Uso de 
lavouras 

para 
reforma/ 

Pousio 
ou 

descanso 
de solos 

Queimadas 

Proteção 
e/ou 

conservação 
de encostas 

Nenhuma 
das 

práticas 

Maranhão    287 039    27 141    9 247    10 772    17 967    150 385    4 531    97 130 

    Imperatriz    12 555    1 429 658    1 053    1 121    4 200 380    5 903 

      
Açailândia 

   1 537 237 91 43 90 198 61    1 033 

Açailândia -  
Agricultura 
Familiar 

   1 180 190 85 30 79 186* 30 768 

   Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
* A área queimada é em média de 43,3 hectares para os estabelecimentos da AF, já para os 12 estabelecimentos de não 
familiares a área média queimada é de 1.149 hectares 
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TABELA 16 – USO DE ADUBO 

Estabelecimentos com uso de adubação, por produtos utilizados, segundo a UF,  a 
Microrregião e o Município - 2006 

UF,  
Microrregião 
e Município 

Total de 
estabelecimentos 

Estabelecimentos com uso de adubação 

Total 

Produtos utilizados 

Adubo 
químico  

nitrogenado 

Adubo 
químico 

não 
nitrogenado 

Esterco 
e/ou 
urina 

animal 

Outros 

Usam mas 
não 

precisaram 
utilizar em 

2006 

Maranhão    287 039    9 649    5 422    1 377    3 327 1180    1 582 

    Imperatriz    12 555 890 551 119 308 151 161 

      
Açailândia 

   1 537 160 111 17 36 26 35 

Açailândia -  
Agricultura 
Familiar 

   1 180 126 88 10 27 11 34 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 

 
 
 
 

TABELA 17 – ATIVIDADE ECONÔMICA POR ÁREA CULTIVADA 

Número de estabelecimentos agropecuários, com agricultura familiar por  grupos de 
atividade econômica e escalas de área de cultivada (Açailândia)  

 Escalas de 
área cultivada 

(hectares) 

 Número de estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar 
(Unidades)  

 Total  
 Lavoura 

temporária  

 
Horticultura 

e 
floricultura  

 Lavoura 
permanente  

 Pecuária 
e criação 
de outros 
animais  

 
Produção 
florestal - 
florestas 
plantadas  

 Produção 
florestal - 
florestas 
nativas  

 Total  1180 386 46 16 695 16 19 

> 0 a < 1  51 13 23 3 9 1 2 

De 1 a < 10 275 172 17 6 75 1 2 

De 10 a < 50 155 121 0 4 29 1 0 

De 50 a < 500 24 2 1 0 21 0 0 

De 500 e mais 0 0 0 0 0 0 0 

 Sem 
declaração  

675 78 5 3 561 13 15 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
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TABELA 18 – DIVIDA BANCÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR 

Número de estabelecimentos agropecuários, com agricultura familiar e não familiar, e valor das 
dívidas e ônus reais no ano com bancos e agentes financeiros (2006) 

 Região, 
UF e 

Município 

Dívidas no ano com Bancos e Agentes Financeiros 

Total  
Tipo de Agricultura segundo Lei nº 11.326 

Agricultura Familiar Agricultura Não Familiar 

Nº 
Estabelecimentos 

Valor das 
dividas e 

ônus 
reais no 
ano  (Mil 
Reais) 

Nº 
Estabelecimentos 

Valor das 
dividas e 

ônus 
reais no 
ano  (Mil 
Reais) 

Nº 
Estabelecimentos 

Valor das 
dividas e 

ônus reais 
no ano  (Mil 

Reais) 

Nordeste 344.991 4.325.341 306.230 1.537.146 38.761 2.788.196 

Maranhão 25.712 469.834 22.544 120.771 3.168 349.063 

  
Açailândia 

527 8.455 488 5.089 39 3.366 

 Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 

 
 

TABELA 19 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR TIPO DE CRÉDITO 

- Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram 
financiamento por finalidade do financiamento e agriculltura 

familiar (Açailândia 2006) 

Finalidade do 
financiamento 

Número de estabelecimentos que 
obtiveram financiamento (Unidades) 

Total 
Não 
familiar Agricultura familiar 

Total 155 23 132 

Investimento 98 12 86 

Custeio 30 5 25 

Comercialização 2 2 - 

Manutenção do 
estabelecimento 30 5 25 

            Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 
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TABELA 20 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E ENTIDADES DE CLASSE 

Número de estabelecimentos agropecuários, com agricultura familiar e não 
familiar,segundo associação à cooperativa e/ou entidade de classe - (Açailândia 

2006)  

 Produtor associado à cooperativa 
e/ou à entidade de classe  

 Número de estabelecimentos agropecuários 
(Unidades)  

 Total  
 Agricultura não 

familiar  

 Agricultura 
familiar - Lei 

11.326  

 Total  
         
1.416  

                               
236  

                             
1.180  

 É associado  
            
543  

                                   
-    

                                 
543  

 Cooperativa  
               
28  

                                 
14  

                                   
14  

 Entidade de classe (sindicatos, 
associações/movimentos de 
produtores e moradores, etc.)  

            
550  

                                 
21  

                                 
529  

 Cooperativa e entidade de classe 
(sindicatos, associações/movimentos 
de produtores e moradores, etc.)  

                 
1  

                                    
1  

                                    
-    

 Não é associado  
            
873  

                               
236  

                                 
637  

        Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, elaboração nossa. 

 
 
 

TABELAS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

TABELA 21 -  ACESSO À TERRA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SAN) 

Distribuição dos estabelecimentos segundo o nº de prédios, o tipo de Acesso à Terra e a 
situação de segurança alimentar 

Acesso à Terra 

Distribuição dos Estabelecimentos 

 INSAN (%) 
Com 01 Prédio 

Com 02 
Prédios Total 

SAN INSAN SAN INSAN 

Proprietários 5 3 1 1 10 40% 

Ocupante 0 1 3 6 10 70% 

PNRA 2 1 0 6 9 78% 

Parceiro 1 0 0 1 2 50% 

 Total  8 5 4 14 31 58% 
      Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 
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TABELA 22 – ÁREA CULTIVADA E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Distribuição e área cultivada média dos estabelecimentos entrevistados segundo a 
situação de segurança alimentar  e escalas de área cultivada (hectares) 

Escalas de 
Área 

Cultivada em 
hectares (ha) 

Nº estabelecimentos 
Percentagem dos 
estabelecimentos 

Área Cultivada Média 
(ha) 

Total 

Situação de 
segurança 
alimentar 

Total 

Situação de 
segurança 
alimentar 

Total 

Situação de 
segurança 
alimentar 

Com 
SAN 

Com 
INSAN 

Com 
SAN 

Com 
INSAN 

Com 
SAN 

Com 
INSAN 

< 1 19 8 11 1 42% 58% 0,19 0,21 0,17 

De 1 a > 10 6 2 4 1 33% 67% 5,14 4,84 5,28 

De 10 a > 50 5 1 4 1 2% 8% 24,14 19,5 25,3 

 > 50 1 1 0 1 100% - 95,5 95,5 0 

 Total  31 12 19 1 39% 61% 8,08 10,53 6,54 

          Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 

 
 
 
 

TABELA 23 – ÁREA CULTIVADA, SAN E ACESSO AO SOLO 

Distribuição percentual dos estabelecimentos em  escalas de área cultivada 
segundo o tipo de acesso ao solo e a situação de segurança alimentar 

Escalas de 
área 

cultivada 
em hectares 

(ha) 

Proprietários Ocupantes PNRA Parceiro 

Total 

SAN INSAN SAN INSAN SAN INSAN SAN INSAN 

< 1 26% 16% 16% 32% 0% 5%       -    5% 100% 

De 1 a > 10 17%             -              -    17% 17% 50%       -                -    100% 

De 10 a > 
50 

     -    20%           -             -    20% 60%       -                -    100% 

 > 50      -                -              -             -           -             -    100%             -    100% 

 Total  19% 13% 10% 23% 6% 23% 3% 3% 100% 
             Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 
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TABELA 24  - SEGURANÇA ALIMENTAR  E SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO 

Situação de Segurança Alimentar 
Distribuição Percentual 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Estabelecimentos 

Total 31 17 14 100% 55% 45% 

Com segurança alimentar 12 8 4 38,7% 25,8% 12,9% 

Com insegurança alimentar 19 9 10 61,3% 29,0% 32,3% 

Moradores 

Total 146 79 67 100% 54% 46% 

Com segurança alimentar 50 34 16 34,2% 23,3% 11,0% 

Com insegurança alimentar 96 45 51 65,8% 30,8% 34,9% 
Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 

 
TABELA 25 – Nº MORADORES SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E A SAN – DADOS 

PNAD/IBGE E PESQUISA CAMPO 

Brasil, 
Região, UF 
e Amostra 

Situação de segurança 
alimentar existente no 

domicílio 

Situação do Domicílio 

Total Urbana Rural 

Brasil(a) 

Total 100% 100% 100% 

Com segurança alimentar 66% 67,0% 59,8% 

Com insegurança alimentar 34% 33,0% 40,2% 

Nordeste(a) 

Total 100% 100% 100% 

Com segurança alimentar 49% 50,8% 45,8% 

Com insegurança alimentar 51% 49,2% 54,2% 

 MA (a) (b)  
Total 100% (a) 100% (b) 100% (b) 

Com segurança alimentar 30,6 (a) 28,4 %(b) 22,3% (b) 

Com insegurança alimentar 69,3(a) 71,5% (b) 77,6% (b) 

Açailândia 
PAA 

Amostra 
(2012) 

Total 100% 100% 100% 

Com segurança alimentar 34% 43% 24% 

Com insegurança 
alimentar 

66% 57% 76% 

Fonte: PNAD/IBGE 2004 e 2009, dados da pesquisa de campo. Elaboração nossa. 
(a) Dados PNAD/IBGE 2009  
(b)   Dados urbano e rural oriundos da PNAD/IBGE 2004 sem reponderação pelo peso definido pela 
contagem da População de 2007. 

 
TABELA 26 – SEGURANÇA ALIMENTAR NOS DOMICÍLIOS COM MORADORES DE 18 ANOS DE 

IDADE 

Distribuição dos estabelecimentos segundo a situação de segurança 
alimentar e a existência de morador menor de 18 anos 

Situação de 
segurança 
alimentar 

existente no 
domicílio 

Distribuição dos estabelecimentos 

nº domicílios % dos domicílios 

Menor 
18 

Sem Menor 18 
Menor 

18 
Sem Menor 18 

Total 23 8 100% 100% 

SAN 7 5 30% 63% 

INSAN 16 3 70% 38% 
                         Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 
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TABELA 27 – CARACTERÍSTICAS DO AGREGADO E SAN 

Características gerais do agregado familiar segundo a situação de segurança 
alimentar 

Características  
Gerais do Agregado 

Familiar dos 
Estabelecimentos   

Total  
Média 

Geral (a) 

Situação Segurança Alimentar 

SAN INSAN 

Média 
(b)  

Média 
SAN/ 

Média 
Geral 

(b/a) - 1 

Média 
(c) 

 Média 
INSAN/Média 
Geral (c/a) -1 

nº moradores no 
agregado 

146 4,71 4,17 -11,50% 5,05 7,22% 

Menores de 18 
anos 

50 1,67 1,17 -29,90% 2 19,76% 

Unidade  Trabalho 
Familiar (UTF) 
(Censo Agrop) 

129,5 4,18 3,71 -11,20% 4,47 7,09% 

População em Idade 
Ativa (PIA) (IBGE) 

126 4,06 3,67 -9,80% 4,32 6,18% 

Racio Nº Moradores 
Agregado/PIA 

- 1,16 1,14 -1,70% 1,17 0,86% 

Moradores com 
trabalho no 
estabelecimento 

101 3,26 3,08 -5,50% 3,37 3,37% 

Moradores com 
trabalho fora do 
estabelecimento 

29 0,94 0,5 -46,60% 1,21 29,45% 

Nº de trabalhadores 
temporários 
contratados 

20 0,65 0,58 -10,80% 0,68 4,62% 

                Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 
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TABELA 28 – RENDA DO ESTABELECIMENTO (SEM O PAA) E SAN 

Distribuição dos estabelecimentos segundo a contribuição da renda oriunda das 
atividades agropecuárias do estabelecimento (excluídas a do PAA) em relação a renda 

total do agregado familiar por tipo de situação de segurança alimentar e nutricional 

Renda agropecuária s/ PAA 

Número de 
estabelecimentos 

Percentual dos 
estabelecimentos 

Total  SAN INSAN %SAN %INSAN Total 

Menos da metade 13 2 11 15% 85% 100% 

metade 3 2 1 67% 33% 100% 

mais da metade 8 5 3 63% 38% 100% 

toda  1 0 1 0% 100% 100% 

nenhuma 6 3 3 50% 50% 100% 

Total 31 12 19 39% 61% 100% 
      Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 

 
TABELA 29 – RENDA ORIUNDA DO PAA E SAN 

Distribuição dos estabelecimentos segundo a contribuição da renda oriunda do PAA  em 
relação a renda total do agregado familiar por tipo de situação de segurança alimentar e 

nutricional 

Renda oriunda do PAA 

Número de 
estabelecimentos 

Percentual dos 
estabelecimentos 

Total  SAN INSAN %SAN %INSAN Total 

Menos da metade 12 5 7 42% 58% 100% 

metade 3 1 2 33% 67% 100% 

mais da metade 9 3 6 33% 67% 100% 

toda  
               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

nenhuma 7 3 4 43% 57% 100% 

Total 31 12 19 39% 61% 100% 
      Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 

 
TABELA 30 – RENDA DO ESTABELECIMENTO, TRABALHADOR COM RENDA EXTERNA AO 

ESTABELECIMENTO E SAN 

Distribuição dos estabelecimentos que possuem algum trabalhador (morador)  com renda 
externa ao estabelecimento segundo a situação de segurança alimentar e a relevância da 

renda oriunda do estabelecimento (sem PAA) em relação a renda total do agregado  

Renda do Estabelecimento s/ 
PAA 

Número de 
estabelecimentos 

Percentual dos 
estabelecimentos 

Total  SAN INSAN %SAN %INSAN Total 

Menos da metade 10 1 9 10% 90% 100% 

metade 2 1 1 50% 50% 100% 

mais da metade 4 1 3 25% 75% 100% 

toda  - - - - - - 

nenhuma 4 1 3 25% 75% 100% 

Total 20 4 16 20% 80% 100% 
       Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 
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TABELA 31 – PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO E SAN 

Distribuição dos estabelecimentos conforme a produção para o autoconsumo e  a 
situação de segurança alimentar  e nutricional 

Produção para Autoconsumo  

Número de 
estabelecimentos 

Percentual dos 
estabelecimentos 

Total  SAN INSAN %SAN %INSAN Total 

Menos da metade 14 7 7 50% 50% 100% 

metade 2 0 2 0% 100% 100% 

mais da metade 9 2 7 22% 78% 100% 

nenhuma 1 0 1 0% 100% 100% 

não sabe 5 3 2 60% 40% 100% 

Total 31 12 19 39% 61% 100% 
             Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 32 – PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO SEGUNDO ESCALAS DE ÁREA CULTIVADA 

Distribuição dos estabelecimentos com insegurança alimentar (19) em escalas de área cultivada segundo a 
Produção para Autoconsumo 

Escalas de Área 
Cultivada em hectares 

(ha) 

Distribuição dos estabelecimentos em insegurança alimentar 

Produção para Autoconsumo 

Total 
Total 
(%) Menos da 

Metade Metade 
Mais da 
Metade Nenhuma 

Não 
Sabe 

 Menos de 1   32% 5% 11% 5% 5% 58% 3% 

 De 1 a menos de 10   5% 0% 16% 0% 0% 21% 1% 

 De 10 a menos de 50  0% 5% 11% 0% 5% 21% 1% 

 Mais de 50  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Total  37% 11% 37% 5% 11% 100% 5% 

Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 
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TABELA 33 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS PARA AUTOCONSUMO E INSAN 

Distribuição dos estabelecimentos e da insegurança alimentar (INSAN) segundo os gêneros 
de alimentos produzidos para consumo no estabelecimento 

Alimentos 
Nº 

estabelecimentos 
(a) 

INSAN 
(b) 

Nº 
estabelecimentos 

% (a)/31 

INSAN/ 
INSAN 

%    
(b)/19 

INSAN/ 
Nº 

Estabelec   
- (b)/(a) 

Média da 
produção em 

relação ao 
quantitativo que 

consome o 
estabelecimento 

(%) 

Milho 14 10 45% 53% 71% 61% 

Arroz 5 4 16% 21% 80% 56% 

Feijão  14 9 45% 47% 64% 57% 

Farinha de 
Mandioca 

2 1 6% 5% 50% 65% 

Leite  7 5 23% 26% 71% 99% 

Carne 7 4 23% 21% 57% 87% 

Pescado/ 
Mariscos 

0 0 0 0 0 0 

Frango/ 
galinha 

17 8 55% 42% 47% 89% 

Ovos 13 8 42% 42% 62% 96% 

Hortaliças 28 16 90% 84% 57% 82% 

Frutas 22 13 71% 68% 59% 63% 

Outros 
(mel) 

1 1 3% 5% 100% 100% 

Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa 
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TABELA 34 – CONTRATAÇÃO DE FORÇA DE TRABALHO E CARACTERÍSTICAS DO AGREGADO 

Características gerais do agregado familiar segundo a contratação de trabalhador temporário  

Características 
do Agregado 
Familiar dos 

Estabelecimentos   

Total 
Média 
Geral 

(a) 

Contratação de Trabalho Temporário 

COM trabalhador  SEM trabalhador 

Total 
Média 

(b) 

Média 
COM 

trabalh./ 
Média 
Geral 
(b/a) 

SAN Total 
Média 

(c) 

 Média SEM 
trabalh./Média 

Geral (c/a) 
SAN 

nº moradores no 
agregado 

146 4,7 73 4,3 -0,1 23 73 5,2 0,1 27 

Menores de 14 
anos 

32 1 20 1,2 0,1 6 12 0,9 -0,2 5 

Unidade  
Trabalho Familiar 
(UTF) (Censo 
Agrop) 

129,5 4,2 63 3,7 -0,1 20 67 4,8 0,1 24,5 

População em 
Idade Ativa (PIA) 
(IBGE) 

126 4,1 61 3,6 -0,1 21 65 4,6 0,1 23 

Racio Nº 
Moradores 
Agregado/PIA 

                 
-    

1,2 
             
-    

1,2 0 1,1 
            
-    

1,1 0 1,2 

Moradores com 
trabalho no 
estabelecimento 

101 3,3 44 2,6 -0,2 17 57 4,1 0,2 20 

Moradores com 
trabalho fora do 
estabelecimento 

29 0,9 12 0,7 -0,2 2 17 1,2 0,3 4 

Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 

 
 
 
 
 
 



114 
 

TABELA 35 – TESTE STATISTIC – REGRESSÃO MULTIPLA COM INSAN DE VARIAVEL 
DEPENDENTE 

 
                Fonte: Resultados da Pesquisa de campo, elaboração nossa. 

 
 

FOTOS – TRABALHO DE CAMPO AÇAILÂNDIA, MARANHÃO. 
Autor: Diogo G. Araújo 
 

 
 Foto 01 - Produção de Hortícolas 1 
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Foto 02 - Produção de Hortícolas - 2 

 



116 
 

 
Foto 03 - Criação de pequenos animais  
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Foto 04 - Alguns meios de produção. Do alto da esquerda para direita: Arado de tração animal; 

tanque de armazenamento de água; caixa d’água e esterco; trator e arado de disco. 
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Foto 05 - Do alto da esquerda para a direita: Duplicação da Estrada de Ferro; Fornos de Carvão; 

Pastagem degradada; Mata e plantio de eucalipto ao fundo. 
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 Foto 06 - Do alto da esquerda para a direita: Regeneração da capoeira (Juquira); Agrovila; Cultivo em 

área peri-urbana; Igarapé. 
 
 

 

 
 

 


