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RESUMO 
 
 

ROCHA, João Henrique. Agricultura Familiar e Mercados Institucionais 
(protegidos): estudo sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (CPR Doação) em 
Boa Vista, Roraima. 2015. 341f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-
Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Faculdade de Agronomia 
Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) em sua modalidade Compra com Doação Simultânea, 
no municipio de Boa Vista, estado de Roraima. Na modalidade estudada, os produtos 
são adquiridos pelo governo federal e doados para instituições em situação de 
fragilidade social por intermédio de associações e cooperativas de agricultores 
familiares. Dado que o PAA é um programa cuja efetivação exige a participação da 
sociedade local e uma adequada coordenação dos organismos públicos e agentes 
sociais encarregados de sua execução e acompanhamento, é interessante conhecer 
em que medida as relações sociais existentes no territorio roraimense podem 
favorecer ou dificultar o desenvolvimento do programa. Nesse sentido, o trabalho 
analisa a rede social gerada em torno do PAA no município de Boa Vista e o modo 
como os agricultores se integram a ela e se relacionam com o resto dos atores sociais 
e institucionais. Para compreender de que forma esse mercado é construído pelos 
atores sociais roraimenses, os argumentos do corpo teórico da sociologia econômica 
foram acionados. Através deles, vemos que a concepção básica de que a economia 
está submetida a relações sociais se torna fundamental para entender que os 
mercados envolvem atores que, em conjunto, estabelecem relações no interior de 
estruturas institucionais concretas. Isso nos remeteu a utilizar também o marco teórico 
e analítico da agricultura familiar e as políticas públicas de segurança alimentar, 
mantendo diálogo com a teoria do capital social, e também das redes sociais. Do ponto 
de vista metodológico, lançamos mão de metodologia qualitativa em função da 
subjetividade do objeto de pesquisa, somente passível de apreensão através de 
técnicas que permitam a manifestação direta e profunda dos sujeitos investigados. Os 
resultados apontaram para avanços sociais e econômicos importantes para os 
beneficiários produtores e consumidores. Todavia, também se verificou a existência 
de limites da aplicação de políticas públicas estruturantes em localidades marcadas 
por problemas de acesso à terra e do efeito de hierarquias sociais consolidadas 
através do tempo. O estudo em profundidade da rede social do PAA nos mostrou suas 
debilidades e sua frágil sustentabilidade, configuradas no domínio da rede exercido 
por poucos atores que monopolizam os fluxos de relações entre os demais 
componentes, podendo interpretar-se, em termos de capital social, como um signo de 
debilidade.  
 
Palavras-chave: Produtores Familiares. Políticas Públicas. Estado de Roraima.  
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ABSTRACT 

 

 

ROCHA, João Henrique. Family Farming and (protected) Institutional Markets: 
study on the Programa de Aquisição de Alimentos (CPR Donation) in Boa Vista, 
Roraima. 2015. 341f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação 
em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
 
The present work has as objective to analyze the development of the Food Acquisition 
Program (PAA) in its modality Purchase with Simultaneous Donation, in the 
municipality of Boa Vista, Roraima state, Brazil. In the study modality, the products are 
purchased by the federal government and donated to institutions in a situation of social 
fragility through associations and cooperatives of family farmers. Considering PAA is 
a program whose occurrence requires the participation of the local society and 
appropriate coordination between public organisms and social agents in charge of its 
implementation and monitoring, it is interesting to know to what extent the existing 
social relations in Roraima territory can promote or hinder the program development. 
In this sense, this paper analyzes the social network generated around PAA in the 
municipality of Boa Vista and how farmers are integrated to it and relate to the rest of 
the social and institutional actors. In order to understand how this market is built by 
social actors of Roraima, the arguments of the theoretical framework of economic 
sociology were triggered. Through them, we see that the basic conception that the 
economy is subjected to social relationships becomes fundamental to understand that 
markets involve actors who, jointly, establish relations within concrete institutional 
structures. This sent us to also use the theoretical and analytical framework of family 
farming and public policies for food security, maintaining dialogue with the theory of 
social capital, and also of social networks. From the methodological point of view, we 
used qualitative methodology due to the subjectivity of the research object, only liable 
to seizure through techniques that allow direct and profound manifestation of the 
investigated subjects. The results pointed to important social and economic advances 
for the producer and consumer beneficiaries. However, it was also verified that there 
are limits to the application of structuring public policies in locations marked by land 
access problems and the effect of consolidated through time social hierarchies. The 
in-depth study of PAA social network showed us its debilities and its fragile 
sustainability, configured in the network domain exercised by few actors who 
monopolize the flow of relationships between the other components and it can be 
interpreted, in terms of social capital, as one  weakness sign. 
 
Keywords: Family Farms; Public Policies (PAA); Roraima State 
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1 Apresentação 

 

 

 A trajetória de chegada ao tema da agricultura familiar e o meu interesse no 

seu desenvolvimento tem raízes nas experiências vividas com a lavoura cacaueira na 

Bahia. A formação em Agronomia e a vocação para o trabalho com a terra selaram o 

destino dos anos de trabalho naquela tradicional região produtora de cacau, somente 

interrompido no final dos anos 90 quando, então, ingressei como acadêmico do curso 

de mestrado junto à Universidade Federal da Bahia. À época meu propósito era 

compreender as razões da transformação de uma rica região para um contexto de 

crise e forte estagnação econômica. 

 A escolha do mestrado em desenvolvimento rural cumpria o afã de reunir 

conhecimentos necessários para refletir na construção de alternativas técnicas e 

organizacionais que privilegiassem uma perspectiva sociodistributiva para os 

trabalhadores rurais, e diversificada para os produtores de menor escala, 

especialmente daqueles que viviam no sul baiano, castigados pelo modelo econômico 

gerador e amplificador de desigualdades sociais.  

 Os anos seguintes à conclusão do mestrado foram de início da atividade 

docente nas instituições de ensino superior privado em território baiano. À luz desse 

fato, os conteúdos microeconômicos faziam parte do acervo de conhecimentos 

ministrados aos alunos que, em grande medida, transcendiam a realidade social com 

abstrações fundamentadas na análise gráfica e matemática.  

 Ao ingressar na Universidade Federal de Roraima – UFRR, em 2007, como 

professor da Escola Agrotécnica – EAGRO, tive a oportunidade de estudar economia 

numa perspectiva interdisciplinar junto ao mestrado profissional Universidade Federal 

de Roraima - UFRR/Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, fato que 
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permitiu com que eu retomasse a reflexão sobre os impactos do padrão de 

desenvolvimento regional brasileiro e o conhecimento de novas orientações teóricas. 

Refiro-me, do ponto de vista agrário, às ações voltadas para a produção de alimentos 

básicos, ao apoio à diversificação e aos formatos coletivos de organização da 

produção, bem como ao estabelecimento de vínculos sociais e culturais mais amplos 

entre os produtores e o ambiente em que se encontram inseridos.  

 Em Roraima, considerando as suas condições infraestruturais e institucionais, 

tais orientações têm importância estratégica, uma vez que o estado se encontra na 

condição de incipiência de seu aparato produtivo agrícola. Sua agricultura sofre o 

efeito de diversos problemas (fundiários, ambientais, logísticos, mercadológicos), 

constituindo-se em um cenário que demanda melhorias substanciais. Boa parte da 

produção é oriunda de outras unidades da federação, com o qual o setor produtivo 

local é bastante frágil no sentido de assegurar uma oferta regular de alimentos. 

 Essa tem sido a tônica de meu trabalho como professor na UFRR, atuando 

diretamente junto a comunidades rurais desta unidade federativa brasileira. Ao ser 

nomeado coordenador geral da escola agrotécnica, em 2008, as dificuldades 

orçamentárias de viabilização do refeitório estudantil para cerca de 200 estudantes da 

escola agrícola motivaram-me no sentido de ampliar meus conhecimentos sobre as 

políticas públicas de seguridade alimentar, em particular, sobre o Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA do governo federal.   

 Os resultados mais consistentes dessa política estruturante no contexto 

roraimense são ainda pouco conhecidos e somente agora vêm sendo estudados, 

sobretudo do ponto de vista de examinar em que medida tal política contribui para o 

fortalecimento de uma categoria social extremamente diversificada, qual seja, a dos 

agricultores familiares de Roraima e de outras partes do país. 

 No momento atual, liberado para capacitação em nível de doutorado, não tive 

dúvidas no sentido de optar por um curso que pudesse converter-se em ‘solo fértil’ 

para o desenvolvimento de um estudo sobre a dinâmica da agricultura familiar numa 

região tão desconhecida de nosso país. A opção recaiu sobre o Programa de Pós-

Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar da Universidade Federal de 

Pelotas - UFPEL, na área das ciências sociais agrárias, precisamente no âmbito das 

questões inerentes às políticas públicas para a agricultura familiar e para o 

desenvolvimento rural. Esse é o marco mais amplo dentro do qual essa tese foi 
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concebida dentro e fora do Brasil, em que pese a oportunidade que tive de 

desenvolver parte de meus estudos em Córdoba, junto ao Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados (IESA), sob orientação do Professor Eduardo Moyano Estrada. 

Durante esse período de tempo, abril a setembro de 2014, pude aprofundar meus 

conhecimentos sobre o enfoque da nova sociologia econômica, assim como de 

projetos levados a efeito pela equipe do IESA.  
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2 Introdução 

 

 

 Esta tese de doutoramento está inserida dentro da linha de pesquisa 

“Desenvolvimento Rural Sustentável” do Programa de Pós-Graduação em Sistemas 

de Produção Agrícola Familiar (PPGSPAF) da UFPEL, especificamente no que 

concerne aos estudos sobre a implementação e o desenvolvimento do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA1 em Boa Vista, Estado de Roraima2. 

 Esta unidade federativa carece de estudos especializados na área da 

socioeconomia rural, fruto de sua incipiente estruturação institucional no 

desenvolvimento de pesquisas, assim como pelo escasso número de pesquisadores 

que atuem nessa esfera. Urge, portanto, o desenvolvimento de pesquisas acerca do 

mundo rural amazônico pela importância e singularidade desse ecossistema, bem 

como das formas de vida e relações de trabalho lá existentes. 

 Nesses aspectos, Roraima tem configurações próprias como uma das mais 

jovens unidades da federação. Sofre, portanto, os efeitos decorrentes das 

precariedades que afetam diretamente suas infraestruturas sociais e produtivas, 

incluindo, nesse contexto, o macroambiente onde se desenvolve a dinâmica da 

agricultura familiar e de outras formas sociais de produção (comunidades tradicionais, 

indígenas, ribeirinhos, etc.). 

                                            

1 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pela Lei no 10.696 de 2 de julho de 2003, é 
uma iniciativa específica do governo federal com vistas a estruturar ações no âmbito da política agrária 
e da segurança alimentar, objetivando concretizar o Projeto Fome Zero (http://www.mds.gov.br). 
2 Roraima está situado na Região Norte, sendo o estado mais setentrional das 27 unidades federativas 
do Brasil e sua capital é Boa Vista. 

http://www.mds.gov.br/
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 Outrossim, quando são agregadas características inerentes ao modo de 

produção familiar reconhecida como opção mais equilibrada de desenvolvimento rural 

junto aos condicionantes socioambientais da Amazônia, estamos diante de um grande 

desafio do ponto de vista organizacional e institucional para o segmento produtivo 

agrícola e também para a atuação do estado. 

 A análise do PAA em Boa Vista cumpre o propósito de levantar dados e 

informações resultantes de políticas estruturais recentemente introduzidas pelo 

governo federal, as quais, em sendo analisadas, poderão ajudar na promoção do 

desenvolvimento rural, especialmente do ponto de vista do fortalecimento da 

agricultura familiar e formação de tecido social e produtivo. 

 Dessa forma, o estudo centra-se na análise de uma política pública dirigida ao 

coletivo de agricultores familiares de Boa Vista e sua relação com os demais atores 

envolvidos na execução do programa, especialmente os beneficiários (e seus 

representantes) e agentes governamentais estatais e de prestação de serviços 

sociais3, sobretudo para analisar os efeitos destas medidas, bem como os estímulos 

e as contradições subjacentes à intervenção do Estado na agricultura, à luz do 

enfoque da nova sociologia econômica. 

 

 

2.1 O problema de pesquisa 

 

 

 Diversos estudos têm se debruçado sobre o exame das características que 

identificam o modo de produção familiar na agricultura brasileira. Alguns deles 

ressaltam a existência de uma racionalidade peculiar que busca assegurar a 

reprodução social de seus membros (SACCO DOS ANJOS; CALDAS, 2009), sendo 

que o seu papel mais valorizado tem sido a geração de ocupação (emprego e renda) 

e seus impactos sobre o desenvolvimento rural (SCHRÖDER, 2010). 

 Na medida em que se apropria de diversas formas dos fatores de produção 

(BUAINAIN et al., 2002), a agricultura familiar vem obtendo o seu reconhecimento 

como um segmento estratégico para o desenvolvimento do país, respondendo pela 

                                            

3 Aqui consideradas as instituições ou empresas interveniadas pelo Estado, muito embora contenham 
organização administrativa autárquica, de interesses sociais. 
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produção de 70% dos alimentos consumidos, por 38% da renda agropecuária e pelo 

emprego de aproximadamente 75% da mão-de-obra no campo, conforme dados do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA4.  

 O reconhecimento do papel da agricultura familiar é recente, mas também 

objeto de polêmica, em que pese a existência de estudos que contrariam esse 

entendimento por não reconhecer o amparo teórico que sustente essa categoria social 

ou, no caso do Brasil, sua natureza econômica (NAVARRO e PEDROSO, 2014).  

 A concepção de desenvolvimento rural baseada em programas e projetos 

intervencionistas de integração das regiões mais pobres e atrasadas ao processo de 

modernização agrícola constituiu-se na tônica adotada pelo governo e agências 

internacionais até meados dos anos 1970 e 1980.  

 No caso da Amazônia, são bastante conhecidos os impactos dos projetos de 

colonização promovidos ou estimulados pelo governo central, em pleno regime militar 

(1964-1985), os quais foram concebidos através de estratégias top down 5  que 

resultaram em sonora frustração do ponto de vista dos objetivos mais elementares. 

 Tais frustações tiveram origem na equivocada visão de integrar a Amazônia ao 

Brasil por intermedio de rodovias inacabadas como solução para um tal vazio 

demográfico e sua consequente vulnerabilidade à ganância de estrangeiros (LEITE, 

2001). 

 Aziz Ab’Sáber (1992, p.1) em seus estudos sobre a Amazônia, registra esses 

fracassos:  

 

A Amazônia Brasileira, por dezenas de anos. [sic] a partir dos anos 60, foi 
apresentada ao Mundo Ocidental como uma região uniforme e monótona, 
pouco compartimentada e desprovida de diversidade fisiográfica, ecológica e 
social. Enfim, um espaço sem gente, sem história e sem tradições próprias, 
sujeita por essa razão mesma, a qualquer manipulação, através de 
planejamentos feitos à distância, ou passível de receber propostas de obras 
faraônicas, vinculadas a uma falsa e inconsistente ideologia de 
desenvolvimento regional.   

 

 Somente a partir dos anos 1990 os debates sobre o desenvolvimento rural 

foram retomados mediante a constatação dos desastres cometidos em nome do 

progresso no período anterior, bem como das transformações sociais e políticas que 

                                            

4 Disponível em: <www.mda.gov.br>. 
5 Em relação a estratégias de desenvolvimento concebidas de ‘cima para baixo’. 
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ocorreram no país durante a etapa de redemocratização nacional. No âmbito do 

governo e na orientação das organizações da sociedade civil, abre-se um grande 

debate a partir da influência exercida por estudiosos e mediadores políticos no que 

tange a um repensar sobre os destinos do Brasil, da agricultura e do meio rural. 

Schneider e Marsden (2009) destacam que os debates sobre a questão da 

fome e da insegurança alimentar promoveram a sensibilização da sociedade brasileira 

sobre a necessidade das políticas sociais. De alguma forma, as relações entre a 

sociedade e o Estado deixaram para trás o entendimento de que a fome era uma 

fatalidade. Uma nova relação de interdependência foi sendo construída na medida em 

que se abriam espaços nos níveis decisoriais do governo para tratar da questão de 

forma mais articulada e consistente.   

  Foi assim que a agricultura familiar ganhou reconhecimento e fomos sendo 

compelidos a reconhecer a sua diversidade e formas de organização dentro de um 

país de dimensões continentais. Da condição de agricultura de subsistência até a de 

empresa familiar estruturada; das propriedades plenamente integradas ao mercado 

àquelas voltadas exclusivamente ao autoconsumo e venda de pequenos excedentes; 

das propriedades que absorvem a totalidade da força de produção familiar até as 

pluriativas; são muitas as formas existenciais das propriedades familiares. 

 Talvez por isso Abramovay (1992) tenha asseverado que a forma de produção 

agrícola familiar tem garantido o abastecimento alimentar do país, mas também tem 

se apresentado como uma estratégia de desenvolvimento para os países avançados, 

o que pode contribuir para o atributo da equidade e justiça social para a sociedade 

brasileira. 

 Tais virtudes, como lembra Sabourin (2007), estão associadas à possibilidade 

de construção de instrumentos que permitam a reprodução de unidades voltadas para 

o mercado local, mais além do autoconsumo. Nesse caso, sistemas de produção mais 

autônomos e independentes do mercado capitalista seriam assegurados através de 

políticas de apoio à multifuncionalidade da agricultura e de suas populações e 

comunidades locais, pressupondo outros papéis a serem desempenhados, sobretudo 

em termos da conservação da biodiversidade. 

 Do ponto de vista da comercialização agrícola, a autonomia pode estar 

associada à constituição de mercados locais, social e politicamente protegidos, 



23 

 

configurados sob a forma de sistemas públicos de abastecimento de alimentos para 

entidades socioassistenciais ou escolares.  

 A presente proposta de investigação trata desse objeto, buscando analisar a 

eficácia do PAA enquanto política pública estruturante voltada para agricultores 

familiares boavistenses, mediante a adoção de dispositivos de apoio aos mercados 

locais, precisamente em sua linha de ação “Compra com Doação Simultânea” (CPR 

Doação) efetuada pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB6. 

 A escolha da linha CPR Doação está amparada em alguns critérios e requisitos 

que julgamos importantes para ações de natureza sociopolítica. Primeiramente, trata-

se de modalidade em que se conjugam, preferencialmente na mesma localidade, 

produtores familiares e organizações de beneficiários receptores de alimentos. Tal 

conformação promove a relação direta entre produtores e consumidores, mediada 

principalmente pelo alimento, mas também pelos costumes e tradições da cultura 

alimentar que compõem o cenário produtivo local. 

 Por outro lado, a referida modalidade CPR Doação requer a organização 

coletiva dos produtores em cooperativas ou associações como requisito para 

participação no programa. Por fim, a necessária interação entre a organização dos 

produtores e as entidades governamentais e demais agentes sociais propicia a 

criação de um microambiente institucional, que para efeito de referência, 

denominamos rede social local do PAA em Boa Vista, como pode ser visto na Figura 

1. 

 Os demais instrumentos operados pelo PAA não serão alvo de nossa 

investigação por promoverem ações em que consumidores e produtores não estão 

necessariamente próximos ou vinculados, ou, por se concretizarem mediante 

parcerias ou convênios com governos estaduais e municipais, admitidos, assim, como 

ambientes de maior complexidade política e operacional, principalmente no Norte do 

país, os quais necessariamente não são portadores desse caráter social. 

 Na seção referente à trajetória do PAA no Brasil serão descritos os números 

gerais do programa correspondentes às suas várias modalidades no estado de 

Roraima, como forma de comparar a situação dessa unidade federativa com o resto 

do país em termos da respectiva magnitude (número de operações e volume de 

                                            

6 Nos anexos encontra-se a versão atualizada dos componentes da Cédula do Produtor Rural - CPR 
Doação da CONAB, que será referida em todo o texto.  
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recursos). 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Rede Social Local do PAA – CPR Doação. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

  

 Para além de comparar objetivos traçados e resultados alcançados, estamos 

em busca de perceber os efeitos que vêm sendo gerados sobre os atores envolvidos 

na execução da linha CPR-Doação, principalmente no que tange à categoria social 

dos agricultores familiares em suas relações com as entidades consumidoras, 

relações estas que podem promover um caráter distinto à implementação de ações e 

políticas públicas. 

 Mas o contexto é decisivo para tais preocupações investigativas, conforme 

atestam Almeida e Ferrante (2009), quando afirmam que uma política pode apresentar 

resultados diferentes quando aplicada em mais de um local, seja em função das 

características sócio-demográficas dos beneficiários, seja em virtude das dinâmicas 

socioeconômicas locais e do ambiente organizacional.  
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 Nesse ponto, entendemos que o desenvolvimento do PAA na qualidade de 

política pública sofre os impactos de determinadas formas de organização e 

estruturação social dos seus principais atores envolvidos em sua execução. 

 E nesse sentido relembramos Schneider e Conterato (2006) quando afirmam 

que instituições, organizações e agentes locais e regionais passam a ter papéis 

destacados para a efetividade e gestão das políticas públicas. No caso do PAA, muito 

embora a formulação da política tenha sido emanado pelas esferas centralizadas das 

instâncias governamentais, contemplaram os anseios dos movimentos sociais de 

valorização da agricultura familiar. 

 Para compreender de que forma os mercados são historicamente construídos 

pelos atores sociais, os argumentos do corpo teórico da nova sociologia econômica 

serão acionados. Através deles, a concepção básica de que a economia está 

submetida a relações sociais torna-se fundamental para entender que os mercados 

envolvem atores qualificados como indivíduos, organizações e poderes públicos, os 

quais, em conjunto, estabelecem relações no interior de estruturas institucionais 

concretas. 

 Isso nos remeteu a utilizar, para o desenvolvimento deste trabalho, o marco 

teórico e analítico sobre agricultura familiar, bem como de estudos que abordam os 

impactos de políticas de segurança alimentar, estabelecendo diálogo com a teoria do 

capital social e a abordagem das redes sociais como aspecto complementar.  

 Dessa forma, podemos admitir que o grau de estruturação das diferentes 

instituições e organizações funciona como locus de compreensão para a 

implementação e o desenvolvimento de determinadas políticas públicas voltadas para 

o desenvolvimento local, além do protagonismo dos agricultores familiares e de suas 

instituições representativas. 

 Para identificar os efeitos que o PAA tem promovido no ambiente institucional 

que envolve os agricultores familiares e beneficiários de Boa Vista em Roraima, o 

presente trabalho se coloca diante da indagação sobre a forma como vem ocorrendo 

a construção social desse mercado institucional nessa parte tão singular do Brasil. 

 O conjunto de argumentos de ordem empírica e teórica apresentado até esse 

ponto suscita algumas questões que devem ser mencionadas, a saber: 

b) De que forma a atuação dos produtores e seus segmentos organizacionais 

tem se desenvolvido em termos de correspondência às expectativas 
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socioprodutivas de implementação e execução do PAA-CPR Doação de 

alimentos em Boa Vista, Roraima? 

c) Quais têm sido os reflexos em relação à produção da agricultura familiar e 

do sistema público de compras sobre o segmento das organizações 

beneficiárias e do seu público receptor dos alimentos? 

d) Qual o papel, e de que forma as entidades estatais e os agentes sociais têm 

contribuído para consolidar os aspectos organizacionais e operacionais do 

PAA em Boa Vista, Roraima? 

Este estudo, então, tem o propósito de conhecer a realidade do ponto de vista 

de uma política pública de extrema relevância para a análise da efetividade dos 

instrumentos estatais de apoio e estruturação da agricultura familiar através do 

mercado institucional de alimentos, considerando a realidade concreta dos produtores 

e os condicionantes institucionais de Boa Vista, Roraima. 

 Sendo ainda mais pragmáticos, tratamos de responder à seguinte pergunta: 

Em que medida a atuação das organizações dos produtores rurais e dos 

próprios agricultores, das entidades socioassistenciais e dos agentes 

governamentais e de mediadores de Roraima têm favorecido a consolidação do 

Programa de Aquisição de Alimentos – CPR Doação em Boa Vista?  

 

 

2.2 Hipóteses  

 

 

 Muito embora a agricultura familiar seja responsável por produzir grande parte 

dos alimentos que a sociedade brasileira consome, sua performance está 

inevitavelmente condicionada a regras de funcionamento que escapam 

completamente ao seu domínio, sobretudo no âmbito da venda dos seus produtos.  

 A configuração social e econômica da forma de produção familiar enfrenta 

inúmeras vicissitudes, como por exemplo, as incertezas do clima, a comercialização, 

assistência técnica, etc. O surgimento dos mercados institucionais vem atender a um 

dilema da agricultura familiar, ao tempo em que reconhece sua importância social. 
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 Buscando compreender melhor o propósito estruturante das políticas voltadas 

para a agricultura familiar, marcadamente em condições que possa avaliar sua 

transversalidade, a presente pesquisa se estrutura em torno das seguintes hipóteses: 

Hipótese Central: O desenvolvimento do PAA, na qualidade de política pública 

estruturante, requer determinadas formas de enraizamento (social, histórico, cultural, 

econômico), de organização, de relações sociais e de estruturação dos principais 

atores envolvidos, para a sua efetivação e plena execução. 

Hipótese 1 – A linha “Compra com Doação Simultânea” do PAA se estabelece 

como importante aparato institucional enraizado de inclusão socioprodutiva dos 

agricultores familiares de Roraima;  

Hipótese 2 – A estruturação e efetividade do ambiente institucional e 

organizacional, vinculados aos fatores sociohistóricos de Roraima, são componentes 

estratégicos para o êxito do PAA (CPR Doação) em Boa Vista; 

Hipótese 3 – A participação dos agricultores no PAA estimula o exercício da 

interação social e da organização coletiva, favorecendo a emergência ou consolidação 

de atores sociais convencionalmente excluídos do acesso a estruturas de ascensão 

social. 

Hipótese 4 – A linha “Compra com Doação Simultânea” do PAA se estabelece 

como importante aparato social e institucional dos beneficiários participantes, 

melhorando suas condições de existência a partir de uma oferta regular de alimentos. 

 

 

2.3 Os objetivos do estudo 

 

 

2.3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender sobre a implantação e funcionamento do PAA, na modalidade 

Compra com Doação Simultânea (CPR – Doação) em Boa Vista, estado de Roraima, 

analisando a atuação dos diversos atores implicados.  

 



28 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Conhecer os efeitos socioeconômicos da implementação do PAA do 

ponto de vista da reprodução social das unidades familiares de produção e suas 

organizações coletivas; 

 Compreender o ambiente organizacional e institucional onde opera esta 

política pública segundo a ótica dos atores envolvidos; 

 Conhecer o grau de satisfação dos beneficiários do PAA com doação 

simultânea, do ponto de vista dos resultados alcançados pelo programa; 

 

 

2.4 Metodologia e técnicas de pesquisa 

 

 

 O método pode ser definido como um conjunto de procedimentos que articula 

teoria com a produção de novas informações, validadas, as quais constituem a base 

de sustentação dos argumentos do pesquisador para decifrar uma dada realidade. 

 Temos, por convicção, que a seleção dos métodos e das técnicas de pesquisa 

devem responder às expectativas da resolução do problema sob investigação e dos 

objetivos definidos previamente. Nesse sentido, optamos pelo estudo de caso, dadas 

as especificidades de Roraima, em geral, e de Boa Vista, em particular, bem como 

por metodologias qualitativas, como forma de buscar a essencialidade dos processos 

e as impressões que envolvem a dinâmica do PAA nessa parte do território brasileiro.    

   

 

2.4.1 Ferramentas metodológicas 

 

 

 Como ponto de partida para a definição do aparato metodológico, adotamos a 

perspectiva de agricultura familiar proposta por Abramovay (1992), ao qualificá-la 

como uma forma social de produção e de trabalho que se reproduz em um ambiente 

mercantilizado e, gradativamente, com vínculos mercantis cada vez mais fortes. 
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 Essa perspectiva é importante no momento em que implica em uma reprodução 

social onde duas dimensões devem ser consideradas. A primeira é sua dimensão 

familiar, através dos movimentos de acesso a terra, da gestão da propriedade, e da 

própria força de trabalho predominantemente familiar. A segunda diz respeito às 

relações sociais e econômicas das famílias com o mercado e com as instituições 

sociais que intermedeiam tais relações, da tal forma que sua reprodução social se 

torna organicamente dependente do ambiente institucional à medida em que se 

mercantiliza. 

 Para Costabeber e Caporal (2003), a agricultura familiar é concebida como uma 

unidade de produção, de consumo e de reprodução, mediante uma lógica de produção 

combinada de valores de uso e de produção de mercadorias. A perspectiva de 

reprodução através do vínculo mercantil aparece clarificada no trecho abaixo descrito.  

  

Seus efeitos se transformam em um processo microssocial de construção 
coletiva onde prevalecem as necessidades sociais e culturais, mas que 
devem estar sincronizadas com as oportunidades locais de desenvolvimento, 
tanto nos aspectos econômicos da inserção no mercado, como nos aspectos 
dos recursos naturais disponíveis e de sua conservação (COSTABEBER; 
CAPORAL, 2003, p.31). 

 

 Diante das diversas perspectivas inerentes à conceituação da agricultura 

familiar, consideramos oportuno apresentar a caracterização formulada por Gasson e 

Errington (1993, p.20), assim proposta: 

 

[...] a) a gestão é feita pelos proprietários; b) os responsáveis pelo 
empreendimento estão ligados entre si por laços de parentesco; c) o trabalho 
é fundamentalmente familiar; d) o patrimônio pertence a família; e) o 
patrimônio e os ativos são objeto de transferência intergeracional no interior 
da família e, finalmente, f) os membros da família vivem na unidade produtiva. 
(Traduzido). 

 

 Com base nessa caracterização, buscamos a capacidade de resposta da 

agricultura familiar às políticas governamentais, e nesse sentido o esforço coletivo de 

reprodução social pode estar associado com o desenvolvimento de mercados 

institucionais locais, o qual constitui o eixo principal que envolve a participação dos 

produtores familiares no PAA, sendo essa a ênfase que daremos ao conceito 

desenvolvido pelos autores citados. 
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 Dessa forma, podemos admitir que os efeitos socioeconômicos locais 

decorrentes da participação das entidades dos produtores nos contratos do PAA, de 

ordem familiar ou comunitária, para agricultores ou consumidores, são expressões 

das fontes de variação a serem investigadas, e que em Boa Vista são amplas e 

peculiares, por conta de sua formação sociohistórica e da presença de populações 

tradicionais.  

 

 

2.4.1.1 Método do Estudo de Caso 

 

 

 A metodologia de estudo de caso tem sido utilizada em pesquisas no campo 

da administração, da sociologia, economia, etc., especialmente quando se pretende 

aprofundar a análise sobre uma unidade ou realidade, podendo ser esta um grupo 

social específico, uma empresa, uma região e até mesmo um indivíduo.  

 No âmbito de nossa pesquisa, consideramos o município de Boa Vista, estado 

de Roraima, como um caso único ou singular, uma vez que reúne características 

socioculturais e econômicas próprias, distinguindo-a de outras localidades brasileiras, 

especialmente do ponto de vista da formação sociohistórica, ambiental e paisagística.  

 Para o caso concreto da participação no PAA pelos agricultores familiares de 

Boa Vista-RR, onde se busca compreender como relações sociais estão sendo 

desenvolvidas na construção de mercados locais, o estudo de caso representa uma 

estratégia de pesquisa adequada, tal como refere Yin (2005, p.31) em seu trabalho: 

 

A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de 
estudos de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de 
decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e 

com quais resultados. 
  

A pesquisa, notadamente de caráter qualitativo, deve contemplar diversas 

fontes de informação, ou seja, um conjunto de instrumentos (não excludentes entre si, 

senão complementares), por meio dos quais se espera dar cabo das questões 

suscitadas no problema de pesquisa. Vejamos um pouco mais sobre pesquisa 

qualitativa. 
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2.4.1.2 Pesquisa Qualitativa 

 

 

 Vamos inicialmente considerar que a pesquisa qualitativa possui diferentes 

enfoques teóricos e metodológicos. O fato é que nesse caso os pesquisadores 

mostram-se inclinados em investigar experiências e interações que se desenvolvem 

em situações particulares, o que não implica desconhecer que sigam dinâmicas 

idênticas às que ocorrem em outros contextos.  

 No âmbito desse trabalho, com base em experiência pretérita do pesquisador 

e no conhecimento da realidade, contrariamos as resistências de alguns autores em 

termos da formulação prévia de hipóteses, especialmente quando se faz uso de 

pesquisa qualitativa. Em verdade, vale aqui dizer que as hipóteses foram construídas 

no intuito de delimitação do objeto e não devem ser encaradas dentro das limitações 

conhecidas do método hipotético-dedutivo. As questões formuladas no problema de 

pesquisa complementam esse esforço de realizar um recorte da realidade. 

Assumimos, de pronto, que essa experiência anterior com o programa, que será 

detalhada posteriormente, constituiu uma etapa exploratória de estudo, contribuindo 

para a elaboração das hipóteses apresentadas anteriormente.   

 Dado que a realidade social é complexa, a pesquisa qualitativa compreende a 

escolha de métodos e ferramentas teóricas que devem estar afinadas com a natureza 

do que se pesquisa. Nesse sentido, se os métodos existentes não se ajustam a uma 

determinada questão ou a um campo concreto, adaptações metodológicas podem ser 

construídas e alguma nova abordagem pode ser desenvolvida (GIBBS, 2011). 

 Foi asssim que conciliamos a sociologia econômica e a ideia de capital social 

como fundamentos teóricos, abordadas nas seções seguintes, assim como a escolha 

do estudo de caso e da abordagem qualitativa na análise da realidade social. A análise 

de redes sociais foi contemplada e considerada um instrumento metodológico 

complementar.  

 Já observamos que, pela natureza do objeto de investigação, a pesquisa 

qualitativa é mais apropriada para os fenômenos de relativa complexidade, onde 

significados, valores, motivações e atitudes conformam o nosso objeto. Para esse 

esforço de compreensão dos aspectos qualitativos subjacentes ao objeto de pesquisa, 
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entendemos que sua apreensão somente ocorre através de técnicas que permitam a 

manifestação mais profunda e consistente por parte dos sujeitos a serem 

investigados. 

 Para Gaskell e Bauer (2003), a finalidade da pesquisa qualitativa é explorar as 

diferentes representações sobre determinado assunto. Os autores advertem sobre o 

não esgotamento dos pontos de vista de um determinado meio social, dado que as 

opiniões não deverão se dintinguir em elevado grau quantitativo. Entretanto, 

recomendam a necessidade de definir os meios sociais para os quais a questão de 

pesquisa torna-se relevante, indicando a necessidade de identificação dos grupos 

naturais, definidos nos seguintes termos: 

 

Nos grupos naturais, as pessoas interagem conjuntamente; elas podem 
partilhar um passado comum, ou ter um passado futuro comum. Elas podem 
também ler o mesmo veículo de comunicação e ter interesses e valores mais 
ou menos semelhantes. Neste sentido, grupos naturais formam um meio 
social (GASKELL; BAUER, 2003, p.69). 

  

Com base nesses argumentos, selecionamos os grupos naturais que envolvem 

o processo de desenvolvimento do PAA em Boa Vista, os quais foram divididos em 

organizações representativas de consumidores e de produtores, movimentos sociais 

voltados para a defesa dos agricultores, além das entidades governamentais 

(CONAB) e outras instituições de apoio ao programa que atuam na supervisão e em 

outras esferas. 

 

 

2.4.1.3 Entrevistas individualizadas 

 

 

 Sendo as entrevistas mecanismos de captura da essencialidade humana, sua 

aplicação em estudos de caso é bastante recomendada. Segundo Selltiz et al. (1967 

apud GIL, 2007, p.117): 

 

A entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do 
que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 
fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas explicações ou razões a 
respeito das coisas precedentes.  
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 Para Minayo (2007), as entrevistas semiestruturadas estão entre os tipos de 

entrevistas mais comuns, as quais combinam perguntas fechadas e abertas, 

permitindo a que o entrevistado tenha a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto sem respostas ou condições pré-fixadas pelo pesquisador. 

 A definição dos meios sociais ou grupos naturais, permitiram identificar as 

entidades e os agricultores que foram objeto da aplicação de entrevistas (em número 

de 35), tal como se descreve na Tabela 1. Ressaltamos, sobre esse aspecto, que a 

coleta de dados foi realizada em dois períodos, sendo a primeira fase em 2013/2014 

e a segunda em 2014/2015. Essa divisão em duas fases teve como objetivo verificar 

a inserção ou efetivação dos atores que compõe a rede local do PAA em Boa Vista a 

adequação a novas diretrizes e normativas, bem como a consolidação ou 

distanciamento das impressões e sentimentos identificados, preliminarmente, dentro 

de um intervalo de tempo mais amplo. 

 Antes, porém, de apresentar a relação das entidades e dos atores 

entrevistados, convém explicitar que a pesquisa de campo em comunidades é uma 

forma de investigação sociocultural que requer procedimentos para a produção do 

conhecimento. Foi com essa orientação que fizemos uso da técnica conhecida por 

‘Bola de Neve’.  

 Essa técnica pode ser aplicada em pesquisas e estudos sociais onde  “os 

participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez 

indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o 

objetivo proposto o ‘ponto de saturação’ (BALDIN e MUNHOZ, 2011, p.332). 

 O denominado ‘ponto de saturação’ é atingido mediante a identificação do 

momento em que novos entrevistados passam a repetir conteúdos e informações 

similares às entrevistas já realizadas, sem que se perceba o surgimento de novas 

informações relevantes.  

 De acordo com a Tabela 1, podemos identificar os grupos naturais e seus 

respectivos públicos que compõem a rede local do PAA em Boa Vista. 

 Os agricultores familiares foram identificados com base na experiência 

acumulada mediante a realização de contratos do PAA, bem como aqueles cuja 

localização permitisse o acesso à propriedade por parte do pesquisador. Por outro 

lado, considerando o pequeno número de organizações produtoras participantes em 

Boa Vista, nosso recorte contemplou praticamente todas, atendendo à ênfase na 
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participação de assentados da reforma agrária, e também contemplando 

organizações indígenas. 

 

Tabela 1 – Grupos naturais entrevistados na rede local do PAA em Boa Vista – RR. 

Categ. Social Nº  Entrevistas Descrição Período Forma de Seleção 

Agricultores 
 

14 

Agricultores familiares 
do município de Boa 

Vista. 

2013/14 

2014/15 

Maior tempo de 
experiência com os 
contratos do PAA 

Organizações 
Produtoras 

 
07 

COOPER57 
ASSOCPOLO18 

CIR9 
ASA10 

APISM11 
EDU3S12 

COOPERHORTA 

2013/14 
2013/14 
2013/14 
2014/15 
2014/15 
2014/15 
2014/15 

Maior número de 
contratos com o PAA 

Entidades 
consumidoras 

e agentes 
sociais  

 
07 

Associação COPING13 
Anjo de Luz14 

Proj Bom Samaritano15 
SESC Mesa Brasil16 
SESC Mesa Brasil 

Creche Flor do Saber17 
Assoc Valdemar18 

2013/14 
2013/14 
2013/14 
2013/14 
2014/15 
2014/15 
2014/15 

Seleção a partir do 
quadro de beneficiários 

da CONAB 

Organização 
Gov Federal 

02 
CONAB19 - Superint. 

CONAB - Técnico 
2013/14 
2013/14 

Seleção arbitrária pela 
experiência com o PAA 

Conselhos 02 
CMAS20 

CONSEA21 
2013/14 
2013/14 

Seleção arbitrária 

Movimentos 
Sociais 

02 
FETAG22 

SIND TRAB RURAIS23 
2013/14 
2013/14 

Seleção arbitrária 

Entidades Gov 
Estadual 

01 SEAPA24 2013/14 Seleção arbitrária 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

                                            

7 Cooperativa dos Cinco Polos do Projeto de Assentamento Nova Amazônia. 
8 Associação dos Agricultores Familiares do Polo 1 do Projeto de Assentamento Nova Amazônia. 
9 Conselho Indígena de Roraima. 
10 Associação Setentrional dos Apicultores. 
11 Associação dos Produtores Indígenas da Serra da Moça. 
12 Educação Sustentável, Sinérgica e Social em Projetos de Assentamentos no Estado de Roraima. 
13 Associação do Povo Indígena Ingariko. 
14 Associação Grupo de Mães Anjo de Luz.  
15 Associação Assistencial Bom Samaritano. 
16 Programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio. 
17 Associação Educacional Flor do Saber. 
18 Associação Assistencial Valdemar. 
19 Companhia Nacional de Abastecimento. 
20 Conselho Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Boa Vista. 
21 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
22 Federação dos Trabalhadores da Agricultura. 
23 Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Boa Vista. 
24 Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Roraima. 
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As entidades consumidoras foram identificadas através do cadastro da 

CONAB, priorizando o caso do SESC Mesa Brasil (SESCMB), em face do destaque 

desta instituição nas operações de distribuição de alimentos do PAA em Boa Vista. 

 Os conselhos CMAS e CONSEA conferem o apoio ao programa PAA na forma 

de fiscalização dos processos contratuais e na defesa dos interesses da sociedade 

civil em geral. Os movimentos sociais estão representados pela FETAG e pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ambos atuando em favor dos interesses dos 

agricultores familiares. Finalmente, a Secretaria Estadual de Agricultura também foi 

contatada, tendo em vista a sua importância como agente voltado ao desenvolvimento 

rural, além de reunir uma experiência própria na viablização do PAA no Estado de 

Roraima25.  

 

 

2.4.1.4 Observação 

 

 

 A observação foi outra técnica de coleta de dados e de informações adotada 

pelo trabalho, dado que determinadas situações, realidades, sentimentos ou emoções 

podem resultar em dificuldades de captação através de procedimentos formais, a 

exemplo das entrevistas estruturadas ou semiestruturadas. 

 Nesse sentido, fizemos uso das ‘observações sistemáticas’ aplicadas em 

estudos para a verificação de hipóteses, a partir de categorias previamente 

concebidas. A opção recaiu sobre esse modelo de observação com base nas 

definições de Marconi e Lakatos (2003), ao lembrarem que sua aplicação realiza-se 

em condições controladas, com propósitos pré-estabelecidos, devidamente planejada 

e sistematizada. 

 Na medida em que as observações sistemáticas atendem à objetividade do 

pesquisador com relação aos propósitos da observação, vários instrumentos 

complementares podem ser utilizados nas visitas de campo, em reuniões ou locais de 

                                            

25 Nessa modalidade o Estado executa o PAA independente da CONAB. 
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encontros, como o uso de fotografias obtidas junto ao ambiente de estudo, 

suficientemente capazes de fornecer elementos sobre o objeto pesquisado.  

 De acordo com Yin (2001), as provas observacionais são úteis para fornecer 

informações adicionais sobre o objeto de estudo. Particularmente, a presença do 

investigador no assentamento Nova Amazonía permitiu recolher informações diretas 

sobre o comportamento dos produtores e sobre o tipo de relações que se estabelecem 

entre eles e com os demais atores intervenientes no processo de execução do PAA.  

 A assistência pessoal do investigador nas reuniões convocadas pelos 

organismos implicados, nas assembléias dos entes associativos ou nas reuniões 

celebradas nas instâncias de discussão, foi uma excelente oportunidade para 

recolher, em primeira mão, um conjunto rico de registros e de impressões sobre o 

contexto investigado. 

 
 
2.4.2 A seleção dos casos no universo empírico 
 

 

 A pesquisa abrange o município de Boa Vista, sendo que a seleção dos casos 

obedeceu a critérios que devem ser aqui explicitados. Inicialmente, esclarecemos que 

a agricultura familiar está aqui entendida como uma categoria social diversificada, com 

amplas relações sociais no ambiente em que se encontra inserida. Sobressaem o 

emprego da força de trabalho da própria família, uma forma de organização que não 

se rege pelas regras do mercado e o cumprimento de funções que definitivamente não 

se encaixam dentro das regras ditadas pelos mercados convencionais.   

 Com base nessa premissa, do ponto de vista das fontes de variação presentes 

no estado de Roraima, há que ressaltar uma forte presença de assentados de reforma 

agrária dentro de um universo social que congrega 90% dos agricultores familiares 

(LOPES, 2009). Com efeito, as estruturas organizacionais representativas dos 

assentados foram relevantes na coleta de dados primários, mas também como um 

ponto de referência para o estudo do programa a partir da ótica das próprias 

organizações de produtores que atuam inclusive fora do âmbito específico dos 

assentamentos, como é o caso dos indígenas. 

 Do ponto de vista das ciências humanas, o estudo de comunidades indígenas 

envolve complexidades e elementos de análise que esse estudo não se desafia a 
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tratar. Por essa razão, a coleta de dados junto às comunidades representativas dos 

produtores agrícolas indígenas tem o objetivo de contemplá-las apenas enquanto 

organizações participantes do PAA, sem, no entanto, nos aprofundarmos nas 

questões de ordem sócio-antropológica. 

 A capital de Roraima (Boa Vista) está situada na parte central do estado, 

elemento que por si mesmo confere relevância na medida em que representa o centro 

de poder dessa jovem unidade federativa do país. Por outro lado, vale frisar que 

sozinha Boa Vista equivale a quase 60% do mercado institucional do estado diante da 

concentração populacional. Esse aspecto será retomado nas seções subsequentes.  

 Cabe também destacar que em Boa Vista está localizado um dos mais 

importantes projetos de reforma agrária do estado, qual seja, o assentamento “Nova 

Amazônia”, sendo este uma referência obrigatória quando se trata de pensar na 

agricultura familiar roraimense. Por essa razão, elegemos o referido assentamento 

como unidade de análise para o desenvolvimento da pesquisa26.  

 Em se tratando dos recursos e dos contratantes do Programa, o portal da 

transparência do PAA27 apresenta dados relativos à situação do estado de Roraima 

para o período de 2010 a 2014. No ano de 2010 o município de Boa Vista foi 

responsável pela contratação de 79,83% dos recursos aplicados na modalidade CPR-

Doação, seguido de longe pelo munícipio de Cantá com 11,93%.  

 Em Boa Vista, do total contratado pela CPR Doação (R$872.825,30), a maior 

parte (73,64%) foi absorvida pelo Conselho Indígena de Roraima – CIR, cuja produção 

adquirida foi destinada à escola do povo indígena INGARIKO. Consta, em seguida, a 

Cooperativa dos Cinco Polos – COOPER5, que contratou 11,91% dos recursos, 

destinando tais produtos ao Serviço Social do Comércio - SESC28, em seu programa 

de distribuição de alimentos. A Associação Setentrional dos Apicultores – ASA 

contratou, nesse mesmo ano, 11,34% dos recursos capturados pelo município, 

destinando-os, em doação, para 18 escolas municipais. E finalmente, nesse mesmo 

                                            

26 O projeto de assentamento Nova Amazônia e Nova Amazônia I, ocupam, hoje, respectivamente uma 
área de 27.391,27 hectares, com capacidade para 570 famílias, e 35.062,40 hectares, com capacidade 
para 430 parcelas. Uma parte desse assentamento foi destinada para desinstrusados da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol. Sua proximidade e acessibilidade com a capital Boa Vista, permitem que a ele 
se configure como um importante polo de produção de alimentos locais, segundo o INCRA. Disponível 
em: www.Incra.gov.br . 
27 Disponível em: <consultaweb.conab.gov.br/consultas>. 
28 O Serviço Social do Comércio – SESC desenvolve o Programa Mesa Brasil de distribuição de 
alimentos,  

http://www.incra.gov.br/
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ano, a Associação dos Agricultores Familiares do Polo 1 contratou 3,09% dos 

recursos, direcionando os alimentos para a distribuição efetuada pelo Governo de 

Roraima.   

 No ano seguinte, em 2011, novamente o maior volume de recursos contratados 

foi realizado pelo município de Boa Vista com 62,86%, seguido por Cantá com 

18,12%. Para esse ano, da mesma forma que no ano anterior, a maior contratante 

das CPR Doação de alimentos foi o CIR (51,36%), destinando-os para o Centro de 

Formação Indígena da Raposa Serra do Sol, para o SESC e escolas indígenas. Em 

seguida, temos a COOPER5 com 38,24% dos recursos, efetuando a doação dos 

alimentos para os alunos da Escola Agrotécnica da UFRR e para o sistema SESC de 

doação de alimentos. Finalmente a ASA contratou 10,40% dos recursos, distribuindo 

os produtos adquiridos para o sistema SESC de doação de alimentos.  

 Em 2012, segundo a mesma fonte, somente o município de Boa Vista foi 

contemplado com recursos contratados pela modalidade CPR-Doação. Nesse ano a 

maior contratante da modalidade foi a COOPER5, com 61,51% dos recursos, 

destinando os alimentos para a Fundação Nacional do Indio, escolas da Prefeitura 

Municipal, SESC e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em seguida temos a 

Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos - APITSM, que contratou 

24,51% dos recursos, tendo destinado os alimentos para a Associação dos Povos 

indígenas GENAS, hospitais vinculados ao Ministério da Saúde, escolas da Prefeitura 

Municipal e SESC. E por fim, o CIR com 13,97% dos recursos, tendo encaminhado os 

alimentos para o SESC e escolas e comunidades indígenas.  

 Para o ano de 2013, o município de Boa Vista contratou 95,23% dos recursos 

para a Cédula do Produtor Rural – CPR Doação, enquanto o município de Cantá 

respondeu por 4,77% dos recursos para essa finalidade. A maior contratante em Boa 

Vista foi a COOPER5 com 62,18%, destinando os alimentos à CASA FAMILIAR 

RURAL e SESC. Em seguida temos o CIR com 13,85% dos recursos contratados, 

destinando-os ao sistema SESC. A ASA respondeu por 11,21% dos recursos e 

destinou-os também ao sistema SESC. A Associação dos Produtores Indígenas Serra 

da Moça – APISM contratou 6,51% dos recursos, destinando os alimentos ao sistema 

SESC. Finalmente, a Associação Polo 1 contratou 6,19% dos recursos e destinou os 

alimentos à Associação Grupo de Mães ANJO DE LUZ.   
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 Em 2014, até o mês de novembro, o município de Cantá registrou contratações 

da CPR doação com valores de apenas R$97.500,00. Dado que os dados do ano de 

2014 estão em plena fase de efetiva contratação, nos concentraremos, ao longo do 

trabalho, nos resultados alcançados até o ano de 2013.     

 Com base nessas e em outras informações, daremos ênfase à análise de 

dados de entidades e organizações produtoras e consumidoras do município de Boa 

Vista (capital do estado) para coleta de dados primários, marcadamente a COOPER5, 

a Associação Polo 1 e a ASA, por conta de serem experiências mais sedimentadas 

em termos de acesso ao PAA, mas também no caso da COOPERHORTA e do Projeto 

EDU3S, sendo estas experiências mais recentes. Também faremos uma abordagem 

sobre o PAA Indígena, com o CIR e APISM como entidades produtoras partipativas 

do programa. Do ponto de vista das organizações beneficiárias, o SESC e as 

entidades a ela vinculadas (Projeto BOM SAMARITANO, Creche FLOR DO SABER, 

Associação Valdemar), bem como a ANJO DE LUZ, também serão incorporadas à 

discussão. Partimos do pressuposto de que o maior volume de transações do 

município é justificativa convincente para operar o recorte de realidade em que se 

baseia essa tese. 

 Esse universo empírico pode ser visualizado na Figura 2.  

 De acordo com o mapa do universo empírico, podemos localizar com precisão 

os atores participantes da rede socioinstitucional do PAA CPR Doação em Boa Vista. 

Seus registros geográficos foram identificados com base nos endereços das entidades 

e dos órgãos visitados, mediante o auxílio da internet (google) e das informações 

obtidas junto ao IBGE.  

Para efeito de visualização, optamos por inserir um box dentro do mapa 

empírico, onde o mesmo contém a localização das entidades situadas na zona rural 

(ASSOC POLOI e APISM). As demais entidades estão localizadas no perímetro de 

Boa Vista, conforme podemos perceber através do mapa. 
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Figura 2 – Mapa do universo empírico. 
Fonte: Geógrafo Rodrigo de Oliveira Siqueira.  
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 Por fim, elencamos em legenda própria, o conjunto dos atores que constituem 

o universo empírico da pesquisa, bem como situamos o estado de Roraima nos limites 

geográficos do país, e da capital Boa Vista nos limites de seu estado. 

 

 

2.4.3 Lista de categorias e subcategorias (Nós)  

 

 

 Nessa pesquisa, trabalhamos com quatro grandes “nós” provenientes dos eixos 

do estudo: atores, ambiente institucional, capital social e efeito socioeconômico local. 

A partir desses, foram criados alguns sub-nós – categorias formadas para possibilitar 

classificações mais específicas dos dados, que são a seguir descritos:  

 

 Redes de Atores: conjunto de agentes, pessoas ou organizações que atuam 

de forma coletiva em prol de um objetivo comum.  

 

 Rede de atores/participação  

Descrição: Identificação dos atores citados como responsáveis pelo movimento 

de execução do programa. 

 Rede de atores/motivo 

Descrição: Verificar os motivos que promoveram a adesão/implementação do 

programa.  

 Rede de atores/dificuldades 

Descrição: Dificuldades citadas que tiveram que enfrentar para efetivar a 

execução do PAA. 

 Rede de atores/estratégias 

Descrição: Estratégias para implementação da política pelos atores envolvidos. 

 

 Ambiente institucional: conjunto de organismos, regras, convenções e 

valores que, na medida em que intermedeiam a implementação de políticas publicas, 

vis à vis as demandas locais, condicionam determinados resultados a partir da 

intervenção proposta pelo Estado. 
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 Institucional/características sociodemográficas locais  

Descrição: Dados sobre a composição familiar, escolaridade, tipo de moradia, 

nível educacional, nível de renda, local de moradia, profissão que exerceu e 

exerce, estado civil.   

 Institucional/dinâmicas socioeconômicas locais  

Descrição: Dinâmicas decorrentes das interações entre as entidades públicas 

semipúblicas e privadas (propriedades agrícolas) de forma a propiciar ganhos 

de produtividade de trabalho na forma de trocas de informações, conhecimento, 

bens e serviços. 

 Institucional/mercado 

Descrição: Mercados singulares – protegidos ou tutelados pelos poderes 

públicos, e cuja remuneração dos produtores não é fixada diretamente pelo 

mercado, mas por certas normas internas, fixadas pelos próprios produtores ou 

pelos poderes públicos, e, em consideração ao interesse público.  

 Institucional/direitos de propriedade 

Descrição: Conjunto de direitos relacionados com o uso da propriedade e da 

renda dela derivada. 

 Institucionais/regras e normas 

Descrição: Regras e normas que atuam no ambiente institucional da rede do 

PAA, influenciando os graus de centralização das operações (elevada ou baixa) 

e de envolvimento dos atores (poucos ou muitos).  

 Institucionais/cognitivas 

Descrição: A capacidade cognitiva de cada ator, seus critérios e modo de 

apreciação proporcionam uma forma de inserção específica na rede que gera 

interdependência.  

 Institucionais/cognitivas/sistema de compras públicas 

Descrição: Referência ao poder de compra do Estado como instrumento de 

desenvolvimento ou estímulo à produção de determinados bens ou serviços 

produzidos por determinado grupo social. 

 Institucionais/cognitivas/entidades representativas 

Descrição: Aspectos que aludam à representação da importância dos 

movimentos sociais para os diversos atores do PAA.  
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 Capital social: capacidade das pessoas e dos grupos sociais de manejar com 

normas coletivas e de construirem e preservarem redes e laços de confiança, de forma 

a contribuirem para si mesmos e para a comunidade onde atuam.  

 

 Capital social/imersão 

Descrição: A economia submergida em relações sociais. 

 Capital social/imersão/reciprocidade 

Descrição: Movimentos entre pontos de correlação de grupos sociais simétricos 

 Capital social/imersão/reciprocidade/confiança 

Descrição: Trechos que demonstram ou façam alusão à confiança na relação 

entre agentes. 

 Capital social/imersão/reciprocidade/responsabilidade 

Descrição: Trechos que demonstram a responsabilidade pelo produto que o 

produtor entrega ao consumidor. 

 Capital social/imersão/reciprocidade/ajuda mútua 

Descrição: Elementos que reproduzam a ajuda mútua entre os agentes. 

 Capital social/imersão/reciprocidade/amizade 

Descrição: Aspectos que evidenciem relações de amizade entre agentes 

 Capital social/imersão/reciprocidade/reputação 

Descrição: Trechos que façam alusão à reputação que o produtor tem junto ao 

consumidor. 

 Capital social/imersão/redistribuição 

Descrição: Apropriação em direção de um centro (Estado) e distribuição desse 

para o exterior. 

 Capital social/imersão/intercâmbio 

Descrição: Movimentos de ida e volta, sistema mercantil. 

 Capital social/imersão/intercâmbio/preço 

Descrição: A relevância do preço na transação. 

 Capital social/imersão/intercâmbio/instrumentalismo 

Descrição: A natureza da motivação individual, priorizando metas econômicas. 

 Capital social/direitos de controle 

Descrição: São manifestações de concessão de autoridade a líderes na busca 

de resolver problemas comuns 
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 Capital social/autonomia 

Descrição: Trechos que reflitam os efeitos sobre o protagonismo e a 

emancipação dos produtores. 

 Capital social/obrigações 

Descrição: Obrigações, como forma de capital social baseado no grau de 

confiança do meio social; 

 Capital social/potencial informativo 

Descrição: As relações sociais podem facilitar o acesso às informações. 

 

 Efeito socioeconômico local: efeitos sociais e econômicos, de ordem familiar 

ou comunitária, decorrentes da execução acumulada da política pública. 

 

 Efeito local/consumo 

Descrição: Resultados aparentes relativos ao consumo de alimentos pelos 

beneficiários e pelas famílias na comunidade produtora. 

 Efeito local/produção 

Descrição: Resultados aparentes da compra de produtos da AF para o PAA na 

questão do produtor e da produção. 

 Efeito local/modos de produção 

Descrição: Mudanças ou não na forma de produção em função do PAA. 

 Efeito local/transversalidade 

Descrição: Estabelecimento de redes entre gestores ou atores e orgãos ou 

programas públicos diversos nas quais predominem relações de reciprocidade. 

 Efeito local/cooperação 

Descrição: Trechos que relatam os efeitos sobre a organização dos produtores. 

 Efeito local/estruturação organizacional 

Descrição: Efeitos sobre a estruturação das organizações e a 

institucionalização dos processos.  

 Efeito local/renda 

Descrição: Trechos que falam da questão da renda relacionada ao mercado do 

PAA. 

 Efeito local/êxodo 

Descrição: Trechos relacionados à questão do êxodo rural. 
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 Efeito local/qualidade de vida 

Descrição: Trechos relacionados aos efeitos sobre as condições de vida dos 

beneficiários. 

 Efeito local/qualidade do alimento 

Descrição: Aspectos relacionados à questão nutricional. 

 Efeito local/qualidade/cultura 

Descrição: Aspectos que façam referência à qualificação da tradição alimentar 

do local. 

 Efeito local/qualidade/proveniência 

Descrição: A diferença relacionada à procedência dos alimentos. 

 Desenvolvimento local/liberdade 

Descrição: Ações governamentais que convergem para alcançar a 

emancipação dos indivíduos e coletividades. 

 

 Utilizou-se o software NVIVO, cujas características seguem descritas (BOX 1), 

em face de sua capacidade analítica, cuja funcionalidade permite a análise de dados 

de questões abertas, combinadas com fontes bibliográficas e uso de imagens, além 

do software UCINET, logo detalhado (BOX 2), especializado em análise de redes.  

 

Figura 3 – (BOX 1) Características do software NVIVO 

SOFTWARE NVIVO 
O NVIVO é um software de análise qualitativa e trabalha com o conceito de projeto. As 
fontes de informação do projeto (questionários, áudios, vídeos, informações capturadas 
na internet, documentos de texto, etc.), assim como os dados gerados durante o 
processo de análise (categorias e subcategorias) são armazenadas em um banco de 
dados. O projeto é um arquivo que pode ser salvo e armazenado em meios de 
transporte (pen-drive, CD, ou, ainda, enviado por e-mail), podendo o pesquisador criar 
suas pastas pessoais e estruturar a organização de seus arquivos. Segundo Lage 
(2010, p.203), entre as principais estruturas de um projeto NVivo estão os nodes ou 
nós, que podem ser do tipo free node (um nó isolado) ou tree node (uma árvore de nós). 
Um nó é uma estrutura para armazenamento de informações codificadas de pesquisa. 
Por exemplo, se for utilizada análise de conteúdo, os nós irão receber os códigos 
(fragmentos de textos) formando categorias de informação. Se essas categorias tiverem 
subcategorias, então será utilizada uma estrutura de árvore de nós. Existem ainda as 
estruturas chamadas cases, que são nós que podem receber atributos. Assim, numa 
pesquisa que investiga o posicionamento de empresas sobre sustentabilidade, cada 
empresa poderia ser um case, e a esse case poderiam ser associados atributos como 
tipo ou porte da empresa ou quaisquer outras características que fossem necessárias 
no processo de análise. 
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Figura 4 – (BOX 2) Características do software UCINET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Análise de dados 

 

 

Uma importante característica da pesquisa qualitativa é permitir que o conjunto 

de dados e a análise dos dados possam caminhar juntos. Ao tempo em que ocorre a 

coleta de dados por intermédio das entrevistas e registros feitos em campo, a análise 

dos dados pode ser iniciada.    

 Essa prerrogativa da análise qualitativa foi precisamente utilizada durante a 

realização dessa pesquisa. A coleta dos primeiros documentos e dos dados de campo 

permitiram que se fizesse as primeiras reflexões sobre a estruturação do trabalho, 

durante o amadurecimento do marco teórico e das hipóteses levantadas, além da 

definição das categorias a serem estudadas.  

 Assim, entendemos que a etapa de análise e codificação dos dados constitui 

uma tarefa analítica crucial. Para Yin (2005), essa atividade pode ser composta pela 

categorização, tabulação ou mesmo teste das proposições iniciais, mediante análise 

SOFTWARE UCINET 
UCINET para o ambiente de Windows é um pacote de software, ou seja, uma 
ferramenta computacional para a análise de dados de redes sociais, desenvolvido 
por Lin Freeman, Everett Martin e Steve Borgatti. UCINET tem sido amplamente 
utilizado no ambiente acadêmico por professores e pesquisadores, mas também 
em empresas para o desenvolvimento do estudo de redes sociais, mais 
especificamente nos estudos das organizações. O Programa é um pacote de 
ferramentas com objetivos diferentes e complementares. Os três módulos centrais 
são, UCINET propriamente dito (programa central que calcula os indicadores de 
análises de redes Sociais e, a partir de sua barra de ferramentas, acessa outros 
programas. Tem rotinas diversas e algorritmos de cálculos e operações sobre as 
matrizes relacionais; Spreadsheet (planilha que permite capturar os dados 
relacionais por intermédio de matrizes de adjacência ou de atributos e que conta 
com ferramentas para análise matricial, cálculo de indicadores e análise gráfica; e 
NetDraw (planilla que permite capturar os dados relacionais através de matrizes 
de adjacências ou de atributos e que conta com ferramentas para a análise 
matricial, prévio ao cálculo de indicadores e análise gráfica). Além de possibilitar 
a elaboração gráfica das redes sociais, o software possui ferramentas úteis para 
transferência de dados (tais como resultados de centralidade) para o Microsoft 
Excel ou SPSS, e permite exportar os diagramas criados para uso em uma 
publicação, por exemplo. Maiores informações podem ser obtidas em 
http://www.arschile.cl/ucinet/. 
 

http://www.arschile.cl/ucinet/
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e sistematização das informações obtidas. Em nosso caso, junto às cooperativas e 

associações de produtores, bem como das lideranças institucionais e dos demais 

agentes. 

 Neste sentido, as considerações de Rey (2005, p.131) sobre pesquisa 

qualitativa e os “sujeitos produtores de suas próprias experiências” nos autorizam a 

delinear eixos de interpretação mais gerais. 

 

São estes relatos abertos, cheios de emoção e de experiência vital, os que 
favorecem o surgimento de expressões que permitem construir as 
configurações de sentido das pessoas estudadas, as quais aparecem por 
meio de tais relatos como sujeitos produtores da experiência e não como 
respostas pontuais, induzidas por uma lógica, uma sensibilidade e uma 
experiência, diferente da vivida: a lógica do pesquisador. 

  

Nesse sentido, a intenção foi demonstrar a riqueza do que está acontecendo 

em termos de PAA no município de Boa Vista, enfatizando a forma como esse 

processo está envolvendo as pessoas, tendo em vista as suas intenções, estratégias, 

conquistas ou frustrações em termos de alcances e realizações. 

 

 

2.5 Contexto empírico da pesquisa 

 

 

 A escolha da região Norte, particularmente do município de Boa Vista, estado 

de Roraima, como universo empírico da pesquisa tem duas razões principais. A 

primeira, já mencionada anteriormente, tem relação com o local e a experiência 

acumulada pelo autor em quatro anos de trabalho junto à instituição federal de ensino. 

 Ao atuar como professor do ensino básico, técnico e tecnológico da Escola 

Agrotécnica da UFRR (EAGRO), em 2008, a entidade se encontrava paralisada em 

suas atividades de ensino. Nesse sentido, envidamos esforços em conjunto com 

alguns colegas de trabalho, no projeto de soerguimento e refundação da referida 

escola no seio de um assentamento rural29.  

 Tal iniciativa, cercada de muitas dificuldades e de entraves institucionais, dentro 

e fora da universidade, frutificou, correspondendo ao que hoje representa o campus 

                                            

29 Projeto de Assentamento Nova Amazônia, Boa Vista – Roraima. 
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do Murupu da UFRR, homenagem que se buscou fazer ao rio mais próximo que passa 

ao longo da sede da escola que funciona como unidade integrada à Universidade 

Federal de Roraima. 

 Essa passagem foi especialmente importante para motivar a realização desta 

pesquisa. Durante o processo de renascimento da EAGRO tivemos dificuldades em 

alimentar cerca de 200 alunos que compunham seu quadro discente inicial, sendo que 

quase a totalidade deles era proveniente de famílias de assentados e residentes nas 

proximidades do complexo escolar. 

 Foi nessa ocasião, precisamente em 2009, que tivemos conhecimento do PAA 

em sua linha de atuação CPR-Doação30. Ao assumir o processo de contratação para 

fornecimento de alimentação aos alunos através da COOPER531, configurou-se uma 

interessante oportunidade de fazer com que o aluno da escola se alimentasse de 

produtos que sua respectiva comunidade agrícola produzia. 

 O resultado foi o desenvolvimento de uma rede local estabelecida pela 

conversão de nossa escola em entidade receptora dos alimentos, adquirindo a 

produção de agricultores familiares e de sua organização (COOPER5), mediante 

relação intermediada pela CONAB 32 . A esse conjunto de experiências prévias 

reservamos a condição de entendê-las como parte de uma etapa exploratória da 

pesquisa, que permitiu um contato mais próximo entre o autor e o contexto a ser 

estudado.  

 O segundo aspecto do ponto de vista do recorte da pesquisa está ligado às 

condições infraestruturais e ao perfil socioeconômico do estado de Roraima e de sua 

capital, constituindo-se em um ‘substrato’ com características próprias, equiparando-

se, portanto, metodologicamente, ao estudo de caso conforme já foi visto. 

 A região geográfica da Amazônia é internacionalmente conhecida pela 

importância e singularidade de seu ecossistema, assim como as formas de vida e as 

relações sociais ali presentes, com uma forte presença do elemento indígena. O 

estado de Roraima é o mais setentrional do Brasil, limitando-se com a Venezuela e a 

República das Guianas, sendo um dos mais jovens da federação brasileira, além de 

                                            

30 Um maior detalhamento sobre as modalidades do PAA será vista em seção específica. 
31 Cooperativa de produção agrícola dos cinco pólos. 
32 Entidade governamental executora do PAA na modalidade CPR-Doação. 
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um bom exemplo da diversidade da Amazônia, sobretudo em relação à agricultura 

familiar. 

 Roraima está localizado na região Norte33, formada por sete estados. Do ponto 

de vista geopolítico, o que se denomina Amazônia Legal34 ainda incorpora os estados 

de Mato Grosso e parte do Maranhão, estrategicamente incluídos como parte 

interessada no acesso aos projetos e investimentos da União do ponto de vista do 

acesso a portos e vias de escoamento da produção. A BR-174 é a linha de saída, 

tanto para Manaus (AM), como para a Venezuela, enquanto a BR-401 liga o Estado 

de Roraima à República da Guiana, constituindo-se no que se denomina de tríplice 

fronteira.  

 Sobre esse aspecto, os transportes rodoviários do estado são problemáticos 

em razão das grandes distâncias e de rodovias insuficientes e mal conservadas, as 

quais ficam intransitáveis no período das chuvas. O transporte fluvial também 

apresenta funcionamento precário, não obstante suas grandes potencialidades em se 

tratando de rios muito longos e caudalosos. 

Também a passagem recente da condição de Território para Estado (através 

da Constituição de 1988) contribuiu para um quadro de dificuldades, traduzido pela 

grande dependência de recursos federais, com significativa parte de sua economia 

pautada no ramo de serviços e nos vencimentos de servidores públicos.   

 Segundo dados do Instituto Brasileiro Geografía e Estatística (IBGE), o último 

Censo (2006) mostra um total de 10.310 exploraçoes agrárias en Roraima, dos quais 

8.908 (86,4%) são de caráter familiar, as quais concentram 637.963 ha (2,84%) da 

superfície total. A população total do estado de Roraima é estimada em quase meio 

milhão de pessoas (488.072 habitantes), com uma densidade demográfica de 2,01 

hab/km². O Produto Interno Bruto (PIB) estadual representava, em 2009, somente 

0,2% do PIB nacional brasileiro (porcentagem similar ao do estado do Acre ou Amapá, 

todos eles da região Norte).  

 Em Roraima, a União é, todavia, proprietária de uma grande parte das terras, 

aspecto que gera grandes fragilidades do ponto de vista dos objetivos de justiça social 

                                            

33 A região Norte é composta pelos estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Pará, Amapá e 
Tocantins.  
34 A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, incorporando a totalidade da região 
Norte, Mato Grosso e parte do Estado do Maranhão. Seus limites territoriais foram definidos em função 
da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região. 
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e eficiência da máquina pública. Mas há outros aspectos que devem ser mencionados. 

A Figura 5 é ilustrativa das sérias limitações impostas pela elevada dimensão das 

terras indígenas (46,2%), assim como de Unidades de Conservação da natureza 

(21,03%). Em menor medida tem-se a presença de áreas militares, segundo dados 

da SEPLAN-RR (2007) e de assentamentos de reforma agrária. 

 Essas restrições de ordem institucional, associadas às precárias estruturas 

produtivas, corroboram para a tese da insuficiência alimentar do estado de Roraima 

em muitos produtos básicos. Seu mercado interior é também muito reduzido em 

termos de potencial de consumo, dado que, como temos destacado, sua população 

total nem sequer chega a meio milhão de pessoas (IBGE, 2010) e seu PIB é um dos 

mais baixos do Brasil. 

Desde o ponto de vista do meio ambiente, as restrições estão marcadas pela 

legislação ambiental aplicada à região Amazônica, que restringe o potencial produtivo 

em favor da conservação ambiental. Quando se avalia a disponibilidade de terras para 

uso agrícola, sem contar as reservas naturais, os territórios indígenas e as áreas de 

uso institucional, resulta que somente 7,44% da superficie total da região pode ser 

destinada à agricultura, com as pertinentes restrições que sobre elas recaem por 

razões de ordem ambiental. 

As restrições apontadas do ponto de vista ambiental não significam que somos 

partidários do entendimento que a espécie humana não escapa da cadeia alimentar e 

das tecnologias dissociadas de um sistema de valores, como assevera com criticidade 

Porto-Gonçalves (2006), mas com o sentido proposto por Sen (2000) quando afirma 

que aquilo que as pessoas conseguem realizar depende de oportunidades 

econômicas, as quais podem ser expressas do ponto de vista mercadológico, e de 

políticas sociais e das condições habilitadoras.  

O estado de Roraima apresenta uma situação paradoxal: tem preços mais 

elevados dos produtos básicos (legumes, frutas e hortaliças) que outros estados 

brasileiros, embora sua pequena disponibilidade percentual de terras disponíveis para 

uso agrícola não esteja potencialmente explorada. Diante dessa situação, não deveria 

surpreender que a renda dos agricultores roraimenses proviesse cada vez mais de 

atividades não agrícolas e que se tenha expandido na região a atividade dos 

movimentos que reivindicam o acesso à terra como via de melhoramento das 

condições de vida da população rural (LOPES, 2009). Como veremos mais adiante, a 
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criação do assentamento Nova Amazônia se enquadra exatamente dentro desse 

contexto. 

 

Figura 5 – Mapa de distribuição das terras no Estado de Roraima. 

Fonte: INCRA, 2001 
   

  

 Não obstante esse quadro de dificuldades, estudos realizados pelo Governo de 

Roraima (2002) reconhecem a potencialidade da produção agropecuária ao destacar 

o perfil edafo-climático traduzido nas condições de relevo favoráveis à mecanização 
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de boa parte do estado, além de potencial hídrico e existência de solos fisicamente 

adequados. 

 Por questões dessa ordem, a introdução do PAA na região de Roraima e em 

áreas deprimidas como as de Boa Vista, se percebe como uma oportunidade para 

empreender vias alternativas de desenvolvimento em que se busque a interação entre 

os produtores agrícolas e o conjunto da população.   

 Outrossim, os condicionantes sociais e ambientais da Amazônia e a escassez 

de infraestruturas e equipamentos na região supõem restrições efetivas para o 

desenvolvimento, entendido como processo consistente de melhoria das condições 

de existência dos produtores familiares e da população em geral. Precisamente por 

isto, a implantação do PAA, em territórios como Roraima, converte-se em um autêntico 

banco de provas para comprovar até que ponto políticas públicas que exigem um 

elevado nivel de coordenação institucional e de um alto grau de participação social 

podem ter êxito em situações de precariedade como as existentes en uma região 

como Roraima e em um municipio como Boa Vista. 

  Todos estes aspectos só fazem confirmar nossa convicção acerca da 

importância da agricultura familiar e, por sua vez, do papel desempenhado por 

assentados de comunidades tradicionais, indígenas, bem como das políticas públicas 

estruturantes, a exemplo do PAA, objeto desse estudo. 
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3 Um arcabouço teórico para os mercados institucionais35 

  

 

 O objetivo desta seção é o de explorar o potencial de algumas escolas de 

pensamento do ponto de vista da compreensão das relações socioeconômicas que 

são estabelecidas na construção de mercados locais. Tais relações se inserem no 

contexto das linhas de atuação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, que 

são executadas através das compras governamentais de produtos da agricultura 

familiar. 

 Em decorrência da formulação de nosso problema de pesquisa, lançaremos 

mão da (nova) sociologia econômica como ferramenta analítica central para dar cabo 

de nossos anseios investigativos. Seus conceitos guiarão a compreensão mais 

aprofundada sobre o objeto de pesquisa – o PAA – em sua dimensão objetiva e 

subjetiva, no contexto boavistense. 

 

 

3.1 A (nova) sociologia econômica e os mercados institucionais 

 

 

 A sociologia econômica, em sua essência, contempla a discussão de temas 

transversais como é o caso da construção social dos mercados. Esta abordagem é 

fundamental para entender a concepção implícita em programas governamentais 

como o PAA, enquanto esforço de reflexão sobre o papel dos atores sociais e das 

instituições nos processos de mudança social no meio rural.  

                                            

35 Uma versão desses conteúdos está publicada no periódico Extensão Rural da Universidade Federal 
de Santa Maria. Ver a propósito: Rocha e Sacco dos Anjos (2013).  
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 De alguma forma, a concepção de que o mercado não é centrípeto, mas 

componente de uma estrutura social, converge para o entendimento de que o sistema 

econômico está submetido a relações sociais gerais. Tais relações poderiam explicar 

o papel das instituições e o comportamento dos agentes e de organizações 

associativas e/ou cooperativas que constituem redes sociais de “mercados 

protegidos”36 através da realização de compras públicas. 

 A economia e a sociologia, muito embora constituam campos disciplinares das 

ciências sociais, vivenciaram, ao longo do tempo, marcantes diferenças entre seus 

discursos e métodos de pesquisa. Se a Sociologia tem sido apontada, por muitos, 

como uma ciência vaga e com objetivos mal definidos, a Economia, não raras vezes, 

é criticada por abstrair-se da realidade social, sobretudo quando propõe modelos 

matemáticos que buscam dar cabo do funcionamento de processos de grande 

complexidade.   

 Entre o embate conceitual daqueles dois campos científicos até a compreensão 

de suas convergências temáticas, estão ideias e posicionamentos fundamentados em 

obras de autores clássicos da Sociologia. Steiner (2006), decifrando esse campo 

comum de investigação, reporta-se ao fim do século XIX quando a economia política37 

clássica divergia da escola histórica38 , ao tempo em que essas duas formas de 

pensamento estabeleciam posições contrárias aos economistas que desenvolviam a 

teoria da utilidade marginal39.  

                                            

36 Os mercados protegidos serão abordados em seção própria. Por ora, fica o registro de que são 
mercados locais de relações sociais estabelecidas entre produtores que vendem a produção mediante 
compras governamentais, que por sua vez doam os alimentos a pessoas em estado de insegurança 
alimentar, sem a realização de processo licitatório. 
37 No século XIX [...] a expressão era usada para designar uma determinada área do conhecimento ou 
campo da ciência, voltada para o estudo dos problemas da sociedade humana relacionados com a 
produção, a acumulação, a circulação e a distribuição de riquezas, bem como para as proposições de 
natureza prática a eles associadas (TEIXEIRA, 2000, p.85).  
38 [...] surge no final do século XIX uma corrente de pensadores organizada como escola histórica 
alemã, que reagiu de forma contundente às idéias liberais e ao avanço do pensamento marginalista. 
[...] a economia é dependente dos fenômenos históricos específicos de cada povo e, portanto, deve se 
dedicar a um estudo rigoroso da realidade histórica e não à dedução de teoremas de acordo com a 
lógica (MAXIMO, 2010, p.4).  
39  A revolução marginalista no último quarto do século XIX aprofundou a análise dos mercados 
desenvolvida pelos autores utilitaristas. Jevons argumenta que a utilidade dos bens para os 
consumidores determina os seus preços relativos; Walras constrói um modelo de equilíbrio geral para 
provar a existência de um conjunto de preços que equilibra, simultaneamente, a todos os mercados; 
Marshall constrói as curvas de oferta e demanda para analisar o equilíbrio parcial (BIELSCHOWSKY; 
CUNHA, 2011, p.42-58). 
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 Se o futuro mais próximo estava reservado para o mainstream da escola 

marginalista, o debate à luz da época estava centrado em suas dificuldades em 

explicar o comportamento do agente econômico, bem como no caráter estático de sua 

análise. 

 Em Pareto 40  a explicação para fenômenos mais complexos estaria na 

hierarquia dos diversos domínios, das concepções mais abstratas da economia pura 

até a sociologia. No enfoque durkheimiano41 as instituições explicam a existência e o 

funcionamento do mercado, através de relações existentes entre comportamentos 

individualistas e aqueles baseados em normas sociais. Não obstante, é em Weber42 

que a ênfase recai na busca do entendimento da lógica dos atores sociais (STEINER, 

2006). 

 Em maior ou menor medida, tais obras sinalizam para os fundamentos da 

Sociologia Econômica. Partimos da premissa de que ela é uma ferramenta conceitual 

das mais importantes para compreender a dinâmica dos mercados institucionais43. De 

um modo preliminar, estes devem ser entendidos como sendo uma forma singular de 

mercado, cuja lógica de funcionamento diverge frontalmente dos mercados 

convencionais, baseados no que se passou a chamar de “lei da oferta e procura” ou 

na chamada “concorrência perfeita”, de que nos fala a economia clássica.  

 No caso dos mercados institucionais, o Estado não somente assegura a 

compra antecipada dos artigos produzidos por determinados indivíduos, empresas ou 

coletividades, como também a sua distribuição para outros grupos ou coletividades. 

São igualmente chamados de “mercados protegidos” ou de “consumo social”, 

havendo se tornado um assunto de grande interesse no Brasil, sobretudo na última 

década, a partir do surgimento do Programa Fome Zero. 

      Nosso objetivo, nesse capítulo, é explorar o universo de possibilidades que nos 

brinda a chamada “nova sociologia econômica” para entender a dinâmica dos 

mercados institucionais numa região específica do Brasil, onde iniciativas desse 

gênero vêm sendo implementadas nos últimos anos.  

                                            

40 Vilfredo Pareto, sociólogo e economista italiano, nascido a 15 de julho de 1848, em Paris, França; 
41 Émile Durkheim, sociólogo francês, nascido a 15 de abril de 1858, em Paris, França; 
42 Maximilian Karl Emil Weber, intelectual alemão, jurista, economista, considerado um dos fundadores 
da Sociologia, nascido a 21 de abril de 1864, em Erfurt, Alemanha. 
43  Até esse ponto, consideramos mercados institucionais e protegidos como equivalentes. 
Posteriormente vamos clarificar a diferença entre ambos.  



56 

 

 Além dessa introdução, este capítulo se subdivide em quatro outras seções. A 

primeira delas analisa a “ação social econômica” em Weber, dado que decorre de 

suas análises o entendimento de que toda ação de natureza econômica envolve, 

implícita ou explicitamente, um caráter social.    

 A consideração dos fenômenos econômicos como fatos sociais, dos quais o 

mercado é um bom exemplo, implica na concepção de um agente econômico 

socializado e permite demonstrar que o comportamento egoísta está associado ao 

contexto histórico e social que o produziu. 

 Nesse sentido, na segunda parte do texto, a abordagem de Polanyi44 será 

revisitada. Sua concepção dos mercados como construção social torna-se 

imprescindível para destituir a ortodoxia econômica daquilo que para ela são 

simplesmente modelos ou abstrações, e.g. a lei da oferta e da demanda, para assim 

compreendê-los a partir de uma concepção sociológica dos fenômenos econômicos.  

 A esse debate somam-se os avanços teóricos do que foi concebido a partir da 

revitalização da sociologia econômica nos anos 80, como “Nova Sociologia 

Econômica – NSE”. Nessa passagem, a importância das redes sociais no aparato 

institucional mercadológico foi demonstrada pela contribuição de Mark Granovetter45, 

reunindo as bases conceituais para descrever os mercados institucionais à luz do 

conceito de capital social. 

 Por isso, na terceira parte dessa seção, em que expomos o arcabouço teórico 

dessa pesquisa, agregamos a noção de capital social por entendê-la enquanto 

expressão conceitual da consecução dos interesses e das metas dos agricultores e 

dos demais agentes em suas ações socioprodutivas. 

 A quarta e última parte desta seção tem o propósito de apresentar a concepção 

teórica sobre capital social numa perspectiva baseada nas redes sociais e nos 

vínculos entre os atores que nelas se inserem. Aqui, o que pretendemos é subsidiar o 

campo teórico com uma ferramenta metodológica para ajudar-nos a compreender o 

processo de desenvolvimento do PAA em Roraima.  

 
 
 

                                            

44 Karl Polanyi, filósofo, historiador da economia e antropólogo; nascido em 25 de outubro de 1886, em 
Viena. 
45 Mark Granovetter, sociólogo americano, nascido a 20 de outubro de 1943. 
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3.1.1 Da ação social e da ação social econômica 

 

 

 A contribuição weberiana para a sociologia econômica em geral e para a 

análise dos mercados institucionais, de forma particular, está fundamentada na ideia 

de uma sociologia, por ele definida, como compreensiva46, base conceitual de sua 

construção teórica. 

 Tal contribuição procura integrar a ideia de comportamento guiado por 

interesse com a ideia de comportamento social, dado que entende as limitações da 

economia e da sociologia, em si mesmas, ao explicá-las. Na medida em que entende 

o interesse como uma manifestação bimodal, em certa medida quase contraditórias e 

divididas entre o material e o ideal, mas que podem, conjuntamente, cooptar o ator 

para a ação social. 

 

Weber estava atraído pela possibilidade da colisão dos dois tipos de 
interesses, como se vê em ‘A ética protestante e o espírito do Capitalismo’  e 
nos ensaios sobre a ética econômica das religiões mundiais (AMARAL, 2002, 
p.205).    

 

 Uma sociologia que busca compreender o sentido (verstehen) que governa a 

ação social, a qual é definida por este sociólogo alemão segundo quatro tipos básicos 

ou puros, quais sejam: a ação racional com relação a objetivos ou fins, a ação racional 

com relação a valores, a ação tradicional e a ação afetiva ou emocional.  

 No primeiro tipo puro (Ação Racional com Relação a Fins), o ator social define 

claramente o seu objetivo ou objetivos e pondera os meios para atingí-lo. Agindo 

racionalmente por finalidades, a ação é orientada por metas e meios, sem espaço 

para o agir afetivo ou tradicional. Por outro lado, quando há de se decidir sobre 

objetivos concorrentes, a orientação pode se dar de modo racional e axiologicamente 

ou, na falta desta, por necessidades subjetivas e ponderadas pela satisfação. 

 A segunda forma de ação social é denominada ‘racional com relação a valores’. 

Diferentemente da anterior, a conduta é determinada pela crença consciente em 

                                            

46 A tarefa da sociologia, de caráter hermenêutico, busca compreender interpretativamente as ações 
orientadas por um sentido (WEBER, 2010, p.14).  
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valores – éticos, estéticos ou religiosos – de maneira incondicional e 

independentemente dos resultados. Pode ser o caso de um consumidor que adquire 

produtos da reforma agrária por identificar simbolicamente com a causa que levam 

implícitos tais artigos. 

 De acordo com essa modalidade de ação social, na qual distingue-se das 

demais por uma orientação planificada, a ação ocorre segundo sua convicção em uma 

causa que lhe pareça ordenar. Segundo suas próprias palavras: “Uma acção racional 

e axiológica é sempre (no sentido da nossa terminologia) uma acção segundo 

‘mandamentos’ ou de acordo com ‘exigências’, que o agente julga a si dirigidas 

(WEBER, 2010, p.46).  

 O comportamento tradicional constitui o terceiro tipo de ação social, estando 

associado às normas, costumes e/ou tradições arraigadas no contexto em que se 

movem os atores sociais, as quais a elas se submetem tacitamente. Do ponto de vista 

da orientação ao mercado baseada nas tradições, pode-se depreender de Weber 

(2010) que mesmo considerando a racionalização da ação social, a orientação 

tradicional permanece como uma vinculação ao habitual que se mantém consciente 

em variados sentidos. 

 Finalmente, a ação social é considerada ‘afetiva’ quando está determinada por 

aspectos emocionais e estados sentimentais que conduzem o ator social para a 

fronteira daquilo que seria ser guiado por valores, importando em uma ação movida 

sem que haja caminhos para traçá-las.  

 Sobre esse conjunto de fatores que orientam as ações sociais não se tem o 

caráter da exclusividade em nenhum deles, uma vez que o comportamento 

frequentemente resulta da associação entre os mesmos.  

 Ao mostrar que não é somente para assegurar a sobrevivência da família 

(racionalidade em ordem a fim), mas também por razões da própria ética do trabalho 

(racionalidade com relação a valores) e o costume de trabalhar (tradicionalismo), 

pode-se pensar que Weber (1977) buscou demonstrar os variados motivos que 

orientam o trabalho de um operário que, em conjunto, move-se dentro de um universo 

social muito mais amplo. Decorre da ação social a importante conclusão sobre as 

relações amparadas por mútuos interesses, que Weber (2010, p.57) descreve nos 

seguintes termos: 
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A estabilidade da situação de interesses funda-se analogamente, no facto de 
quem não orienta a sua ação pelo interesse dos outros – não conta com estes 
– provoca a sua resistência ou tem um resultado por ele não requerido e não 
previsto e, por conseguinte, corre o perigo de prejudicar o seu interesse 
próprio. 

 

 Com a incorporação de fatores como a tradição e emoção, integrantes das 

ações sociais, Weber procura compreender o comportamento do indivíduo. Na análise 

weberiana de comportamento individual, marcadamente no comportamento 

econômico envolvido pela dimensão social, está o eixo central que sustenta a 

compreensão sobre os mercados institucionais ou protegidos47.  

 Na acepção weberiana, conforme Swedberg (2005), tem-se a compreensão 

interpretativa da ação social em busca de explicações de causalidade de seu curso e 

de suas consequências. Mas essa ação é concebida como social na medida em que 

o subjetivismo de seu significado considera o comportamento dos outros, sendo o 

agente movido por interesses materiais e também ideais, além da tradição e da 

emoção, como já vimos. 

 Por outro lado, a teoria econômica analisa situações em que o agente é movido 

principalmente pelos interesses materiais e pelo viés utilitarista, a Ação Econômica, 

desconsiderando o comportamento de outros atores. 

 Por sua vez, a ação é considerada social econômica quando o agente, movido 

pelos interesses materiais de viés utilitarista, considera outros agentes, sofrendo, 

tanto este, como aquele, influências das emoções e das tradições, conforme se indica 

na Figura 6. 

 O campo de análise dos mercados institucionais, por suas características 

intrínsecas, está no bojo dessa discussão. Nesse sentido, a sociologia econômica é 

entendida como uma perspectiva sociológica aplicada aos fenômenos de natureza 

econômica. Segundo Smelser e Swedberg (2011, p.3), ela se define como a aplicação 

de quadros de referência, variáveis e modelos explanatórios da sociologia para o 

complexo de atividades cujo interesse é a produção, distribuição, troca e consumo de 

escassos bens e serviços48. 

 

                                            

47 Nas proposições que faremos ao que se denomina “Mercados Institucionais“ – MI’s como Mercados 
Protegidos – MP’s, estamos considerando a constituição política de programas estatais, além do fato 
de que o mercado, de per se, já seja uma manifestação de institucionalidade.  
48 Tradução nossa. 
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Figura 6 – Ação Social Econômica. 

Fonte: Elaboração do autor. 
  

  

 Sua contribuição, enquanto ciência social, reside na importância atribuída ao 

papel das instituições sociais nas relações econômicas, como se a sociologia se 

imiscuisse numa tarefa analítica que supostamente não lhe pertencia, sendo, por isso 

mesmo, apenas parcialmente explicada pela economia.  

 Não seria nenhuma incoerência afirmar que entre a sociologia e a economia 

vem ocorrendo um enfraquecimento de suas fronteiras disciplinares, ao ponto em que 

Williamson (1994, p.77) chega a afirmar:  

 

[...] as abordagens econômica e sociológica da organização econômica 
alcançaram um estado de tensão salutar, em contraste com o estado de 
coisas anterior, em que as duas se ignoravam e até mesmo chegavam a 
descrever as agendas e as conquistas de pesquisa uma das outras com 
desprezo49.  

 

 Entretanto, a amplitude do recorte conceitual exige o dimensionamento de seu 

escopo de análise em modelos mais especificamente definidos. O que aqui nos 

interessa é reivindicar a importância de um olhar sobre a regulação social da economia 

e o papel das instituições e dos atores sociais como agentes do desenvolvimento local. 

                                            

49 Idem. 
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3.1.1.1 O papel das instituições 

 

 

 A construção da visão sociológica da cognição humana, ou seja, do seu 

permanente aprendizado social, passa pelo entendimento de que respostas são 

formuladas mediante o aparato institucional existente. Tal conformação social é 

concebida pelos indivíduos nas tentativas de se guiarem e decidirem suas ações e 

seus comportamentos na sociedade. 

 Mary Douglas (1998, p.57), em sua instigante obra de como pensar as 

instituições, afirma que o “laço social elementar só se forma quando os indivíduos 

inserem em suas mentes um modelo de ordem social”, adotando uma visão 

durkheimiana de base coletiva. Lembra a autora que “a apropriação de uma instituição 

constitui, em sua essência, um processo intelectual tanto quanto um processo 

econômico e político”. Nesse sentido, Raud-Mattedi (2004) lembra que as instituições 

devem ser entendidas não somente como regras formais ou informais, mas em termos 

de valores. 

 Ao afirmar que uma instituição se equipara, minimamente, a uma convenção, 

também admite que a convenção, por si mesma, não seja suficientemente uma 

instituição, uma vez que “quanto mais previsível for um componente do 

comportamento, menos informação ele transmite” (DOUGLAS, 1998, p.60). 

 Para evidenciar esses argumentos, Douglas (1998, p.58) lembra que “ninguém 

se importa de qual lado da estrada é a regra para os que guiam, mas todos querem 

que exista uma regra”, procurando demonstrar a singularidade de certas convenções. 

Nesse contexto, 

 

Uma convenção surge quando todos os lados têm um interesse comum na 
existência de uma regra que assegure a coordenação, quando nenhum deles 
apresenta interesses conflitantes e quando nenhum deles se desviará, a 
menos que a desejada coordenação se tenha perdido (LEWIS, 1968, apud 
DOUGLAS, 1998, p.57). 

 

 Por outro lado, adverte a mesma autora dizendo: 
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Os padrões de autoridade ou precedência também são privilegiados porque 
somos animais sociais, treinados desde a infância para reconhecermos os 
materiais elementares da metáfora e da analogia em nossa própria 
experiência social (DOUGLAS, 1998, p.79).  

 

 E se a nossa experiência social está fortemente vinculada à nossa experiência 

pessoal, o lugar de onde viemos se transforma em um contexto social nos quais os 

indivíduos se acostumam aos meios de criação de um espaço próprio. Neste sentido, 

um lugar significa muito mais que um ponto de origem, sendo também responsável 

por acolher raízes sociais e culturais que refletirão sobre a formação do indivíduo.  

 Do ponto de vista da nova sociologia econômica, a ênfase recai sobre a 

importância de definir as instituições dentro de uma perspectiva sociológica. Smelser 

e Swedberg (2011) enfatizam o efeito causal das estruturas sociais ao lembrar que as 

instituições não são simplesmente limitações formais e informais que especificam uma 

estrutura de incentivos, nem mesmo elementos discretos como crenças, normas, 

organizações e comunidades do sistema social. Fundamentalmente elas envolvem 

atores (indivíduos ou organizações), que buscam satisfazer interesses reais em 

estruturas institucionais concretas. 

 Dessa forma, podemos entender o ambiente institucional como um conjunto de 

organismos, regras, convenções e valores que intermedeiam a implementação e o 

desenvolvimento de políticas publicas, vis à vis às demandas locais, condicionando 

resultados. 

 Assim sendo, o contorno socioparticipativo é importante e decisivo, pois traduz 

o funcionamento dos mercados na medida da apreensão de um contexto no qual atua 

um conjunto de regras formais e informais. Dentro destas últimas se observam valores 

tácitos e, no caso da primeira, se observam normas, regulação e regulamentação. 

 Do ponto de vista da ação econômica social voltada para os mercados, cabe a 

compreensão proposta por Vinha (2003), através da qual se concebe 

sociologicamente os fatores que influenciam a motivação e o comportamento dos 

indivíduos. Nesse sentido, as relações econômicas estão socialmente enraizadas, 

sendo, portanto, sustentadas por interações e redes de relações sociais. 
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3.1.2 Da construção social das relações de mercado  

 

 

 Steiner (2006), em referência a Stuart Mill, autor clássico da teoria econômica, 

explicava que não havia um único economista que acreditasse que as pessoas 

comportar-se-iam segundo as prescrições e referências ao homo economicus50.  

 A situação paradoxal aparece cristalizada nos modelos abstratos da economia 

clássica e neoclássica. Se o homem age movido unicamente pelo ganho econômico 

e maximização dos resultados de suas ações, tal racionalidade define mundos 

possíveis, sob o ponto de vista teórico. A escolha racional entre opções alternativas, 

por exemplo, foi traduzida pelos modelos econômicos das curvas de indiferença51, 

denotando um comportamento instrumental para os indivíduos.  

 As alternativas das escolhas por bens e serviços, conhecidos seus respectivos 

preços, decorrem de decisões de consumo em função dos custos de outros bens e 

serviços alternativos (ou de oportunidades)52. Em tais modelos (curvas de indiferença) 

da teoria econômica, se procura demonstrar as quantidades de mercadorias a serem 

comercializadas pelo indivíduo – particularmente –, e pelo mercado –, coletivamente.  

 De maneira ainda mais abstrata, a teoria econômica também avança para além 

do mercado isolado, quando admite sua vinculação e interdependência em relação a 

outros mercados, conduzindo ao que economicamente se define como sistemas de 

mercado.  

 A compreensão do funcionamento do mercado a partir da suposição de que os 

indivíduos são detentores das informações sobre os bens disponíveis e suas 

intrínsecas qualidades e, mais ainda, que esses mesmos indivíduos possam prever 

futuros cenários, são hipóteses associadas ao equilíbrio geral em economia.  

 Parte do equilíbrio geral a ideia de que a oferta conjunta de todos os bens e 

serviços na economia são equiparados às suas demandas conjuntas, sendo que essa 

equivalência ocorre em função dos preços daquelas mercadorias, que assumem uma 

                                            

50  Pressuposto básico da ciência econômica, do ator econômico racional e interessado (RAUD-
MATTEDI, 2007, p.4).  
51 Uma curva de indiferença representa todas as combinações de cestas de produtos e/ou serviços que 
poderiam oferecer o mesmo nível de satisfação a um indivíduo (PINDYCK; RUBINFELD, 1999, p.76). 
52 Ao analisar várias alternativas de ação, o tomador de decisão sempre se perguntará se o benefício 
que obterá em relação ao sacrifício de alternativas de ação correspondentes será o melhor possível 
nas circunstâncias em que a decisão está sendo tomada (DENARDIN, 2004, p.2). 
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referência absoluta.  

 Nessa perspectiva, as relações sociais e o comportamento de outros atores 

são invariavelmente desconsiderados, sendo a ação do indivíduo vista como 

estritamente guiada pelos mecanismos de preços relativos à realização de seus 

interesses ou desejos.   

 Tal interpretação tem sido vista como deveras limitada na interpretação da 

realidade, sobretudo por desconsiderar a relevância da questão institucional e as 

diversas formas de comportamento social como prerrogativas que cercam toda e 

qualquer transação mercantil. 

 

 

3.1.2.1 A visão de Polanyi 

 

 

 Os limites da concepção clássica da economia foram magistralmente expostos 

na obra de Karl Polanyi, sobretudo do ponto de vista de suas críticas à profética 

assertiva de Adam Smith53 de que o homem teria uma clara propensão à barganha e 

à troca.   

 Polanyi (2000) lembra o reiterado abandono de qualquer interesse da economia 

clássica na história da cultura, na dimensão sociológica dos fenômenos sociais que 

estruturam as relações entre os homens e menciona Weber como um dos primeiros 

críticos dessa tendência.  

 Na análise polanyiana, entre as grandes conquistas da Antropologia está o 

entendimento de que a economia está submetida às relações sociais. Com essa 

premissa, o comportamento econômico pode ser melhor compreendido ao não ser 

estritamente concebido em função de interesses individuais consubstanciados na 

posse de bens materiais. O exemplo que utiliza é bastante ilustrativo: 

 

Para os ilhéus de Trobiand da Melanésia Ocidental, a subsistência da família 
– a mulher e os filhos – é tarefa de seus parentes matrilineares. O homem 
que sustenta sua irmã e a família dela, entregando-lhe os melhores produtos 
de sua colheita, ganhará crédito principalmente por seu bom comportamento, 
porém terá em troca muito pouco benefício material imediato. Se ele for 

                                            

53 Filósofo e economista escocês; nascido a 16 de junho de 1723, tendo falecido em 1790; considerado 
importante teórico do liberalismo econômico e pai da economia moderna. 
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preguiçoso, sua reputação será a primeira a ser atingida. O princípio da 
reciprocidade atuará principalmente em benefício de sua mulher e de seus 
filhos, compensando-o assim economicamente, por seus atos de virtude 
cívica (POLANYI, 2000, p. 67). 

 

 Nesse exemplo, o que se observa é um fato econômico da maior relevância, 

em que padrões institucionais existentes mediante os mecanismos de reciprocidade, 

agiram como âncora do comportamento social. Na melhor compreensão do mercado 

e na obstinada meta de perceber que os atos individuais de permuta ou troca não 

levam ao estabelecimento de mercados, o autor assevera que os episódios típicos da 

Idade Média, no qual donas de casa, artesãos e agricultores se encontravam para 

compra e venda de mercadorias, constituiam-se apenas em acessórios da existência 

local.  

 E como dizia o referido autor sobre mercados: “[...] eles diferem muito pouco, 

quer façam parte da vida tribal centro-africana, quer de uma cité da França 

Merovíngia, ou de uma aldeia escocesa da época de Adam Smith” (POLANYI, 2000, 

p.83). A esses “mercados de vizinhança” Polanyi não enxergava nenhum indício de 

redução do sistema econômico aos seus próprios padrões. 

 No que se refere ao comércio de longa distância, a atuação dos atacadistas 

capitalistas no comércio de produtos como peixe salgado, vinho ou especiarias 

ocorriam ao sabor de mercadores estrangeiros e fugindo da regulamentação do 

comércio local.  

 E assim, “o desenvolvimento natural dos mercados nos lugares onde os 

transportadores tinham que parar, nos vaus, portos marítimos, cabeceiras de rios ou 

onde as rotas das expedições se encontravam” (POLANYI, 2000, p.81), acabaram por 

produzir suas crias, as cidades. Essas seriam o ponto de partida para a constituição 

dos mercados como resultado da localização geográfica das mercadorias.    

 Mas foram as ações deliberadas pelo Estado nos séculos XV e XVI, através do 

mercantilismo, que promoveram a criação de um mercado nacional ampliado, 

destruindo as reservas dos mercadores e as peculiaridades do comércio local e não 

local. O sistema econômico, entretanto, permanecia submerso em relações sociais 

gerais (POLANYI, 2000, p.86). 

 A mudança de maior envergadura vem com o crescimento do sistema 

mercantil. A pressuposição de que a produção seria confiável a um mecanismo 

autorregulável admitia que os bens disponíveis por um determinado preço teriam uma 
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demanda correspondente àquele mesmo preço. Isto implicava em dizer que todos os 

componentes da indústria, e não apenas os bens e serviços, seriam vendidos no 

mercado.   

 A contestação de Polanyi (1977a) se fundamenta em assumir como distintas a 

circulação de bens e a troca mercantil, admitindo como equívoco entendê-las de uma 

mesma forma. A troca mercantil provém da relação fictícia da elevação, ao grau de 

mercadoria, dos indivíduos (trabalho), da terra (renda) e da moeda (juros), sendo as 

relações sociais, ecológicas e políticas equiparadas às suas respectivas 

representações mercantis, o que promoveria um descolamento das relações 

econômicas de seus conteúdos e de sua substância social. Com efeito, 

 

O passo crucial foi o seguinte: trabalho e terra foram transformados em 
mercadorias, foram tratados como se tivessem sido produzidos para a venda. 
Evidentemente que, na realidade, não eram mercadorias, uma vez que não 
eram sequer produzidos (como a terra) ou, quando o eram, não o eram para 
a venda (como o trabalho). E, no entanto, nunca houve uma ficção tão 
completamente eficaz como esta. Com a compra e venda livre do 
trabalho e da terra, o mecanismo do mercado tornava-se aplicável a 
estes. Havia agora oferta e procura de trabalho; havia oferta e procura de 
terra. Havia, por conseguinte um preço de mercado para o uso da força de 
trabalho, chamado salário, e um preço de mercado para o uso da terra, 
chamado renda. Ao trabalho e à terra, foram agora atribuídos mercados 
próprios, tal como acontecia com as mercadorias que eram produzidas por 
seu intermédio (POLANYI,1977a, p.10). (grifos nossos).(Tradução nossa).  

 

 E prossegue, admitindo os riscos da mercantilização como construto teórico 

abstrato e portador de graves efeitos que impactam sobre a organização social dos 

processos econômicos:  

 

[...] trabalho é apenas um outro nome para o homem e terra para a natureza. 
Finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo do poder de compra e, como 
regra, ele não é produzido, mas adquire vida través do mecanismo dos 
bancos e das finanças estatais. Nenhum deles é produzido para a venda. A 
descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadorias é inteiramente 
fictícia. (POLANYI, 2000, p.94). 

 

   De onde se deduz que a circulação de bens seria um fenômeno de maior 

complexidade, podendo ser explicada por relações institucionalizadas como a 

reciprocidade e a redistribuição, além da troca mercantil.  

 

[...] Reciprocidade denota movimentos entre pontos correlativos de grupos 
simétricos; redistribuição designa movimentos apropriacionais para um 
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centro e para fora dele novamente; troca refere-se aqui aos movimentos de 
vice-versa, trocando de mãos em um sistema de mercado [...] 
(POLANYI,1992, p.35). (Tradução nossa). 

 

 E acrescenta, em relação à redistribuição, 

  

[...] uma redistribuição do poder de compra pode ser valorizada por si mesma, 
por exemplo, para os fins exigidos pelos ideais sociais como no moderno 
estado de bem-estar social (POLANYI, 1992, p. 37). (Tradução nossa).   

 

Dessa forma, os modos de organização social do processo econômico, 

definidos como “formas de integração” por Polanyi, tem na cultura institucionalizada 

suas estruturas de suporte, descritas por Schneider e Escher (2011, p.13) nos 

seguintes termos: 

 

As principais formas empíricas trans-historicamente identificadas por Polanyi 
são três:  
(1) Reciprocidade e simetria: [...] Ou seja, a disposição dos elementos e as 
sanções que determinam o uso produtivo e distributivo destes recursos 
derivam de normas comportamentais ou de expectativas impostas por 
sistemas não-econômicos, como os de parentesco, amizade, envolvimento 
associativo ou cooperação;   
(2) Redistribuição e centralidade: descreve o movimento de bens e serviços 
em direção a um centro e seu retorno aos consumidores, seja por meio de 
deslocamento físico ou apenas de disposição. Aí, os padrões de distribuição 
determinam os direitos e obrigações, localizados em um centro identificável, 
de onde os recursos serão redistribuídos, através de regras e 
mecanismos de controle, por alguma autoridade que ordena essa 
disposição. Estes padrões de organização econômica estão intrinsecamente 
ligados ao ordenamento político das sociedades;  
(3) Intercâmbio e mercado: [...] É um padrão transacional, caracterizado por 
motivos de autointeresse. Nesta forma de integração, onde o padrão de 
alocação dos recursos é o mercado, a característica essencial da troca diz 
respeito à maneira como são disponibilizados os direitos e as obrigações 
apropriacionais. A disposição é determinada pelos direitos de propriedade e 
pela relação com os meios materiais daí derivados; o sistema é sancionado 
pela relação de propriedade privada e pelo livre-contrato; e a distribuição 
é feita através de compra e venda, utilizando-se do mecanismo de preços e 
do dinheiro como expressão do poder de compra. (grifos nossos).  

 

 Decorre das formas de integração de Polanyi o entendimento de que as 

transações econômicas estão encaixadas nos contextos sociais ou políticos, ou seja, 

nas diferentes formas de institucionalização do processo econômico. Essa 

institucionalização não prescreve apenas a reciprocidade, a redistribuição ou o 

intercâmbio mercantil, isoladamente, dado que na maioria das sociedades observa-se 

a coexistência de todas elas.  
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 A reciprocidade pode ser traduzida como uma troca de natureza social, onde 

as razões que a sustentam estão baseadas em motivos ou em valores distintos das 

expectativas de lucro ou de pagamento das trocas comerciais. A redistribuição tem 

uma concepção de natureza política, onde a figura de uma autoridade central está 

associada a princípios de bem-estar da coletividade e à justiça social. 

 O intercâmbio mercantil tem a conotação da troca de natureza comercial, sendo 

a forma dominante das economias atuais, particularmente nos países ocidentais. 

Nessa forma de integração, os recursos são negociados em termos de compra e 

venda e os preços de mercado orientam as transações.  

 Ocorre que, em termos de mercado e com a atuação conjunta das diversas 

formas de integração, os processos que envolvem a troca de bens e mercadorias não 

são construtos abstratos, mas complexos institucionais historicamente constituídos.     

 A obra de Polanyi representa uma postura crítica frente ao pensamento 

neoclássico, na medida em que desenvolve a análise institucionalista para considerar 

a economia como parte integrante da totalidade social. Sanchéz (2008) admite como 

construção histórica de artificialismo social, não sendo, portanto, correspondente aos 

processos substantivos da economia humana. 

 Para Polanyi (1977b), a economia substantiva deve ser compreendida 

enquanto um processo instituído de interação entre os seres humanos com o objetivo 

de satisfazer suas necessidades materiais através dos meios de vida disponíveis. 

Dessa forma, o processo econômico ocorreria mediante a interação dos indivíduos e 

de sua institucionalização, ao que se conclui pela interação econômica como um 

fenômeno material e social específico.  

 Se a economia fosse regulada por um sistema de mercado, as próprias 

pessoas, representadas por suas forças de trabalho, estariam sujeitas à precificação 

por terem sido convertidas à condição de meras mercadorias. Nesse contexto, a 

reprodução da sociedade estaria condicionada à simples reprodução do capital, 

implicando em um comportamento social dominado pela estratégia econômica de 

competição ou de sobrevivência. 

 Polanyi (2000, p.95), identifica uma contradição do sistema de mercado como 

regulador das atividades econômicas:  

 

Entretanto, nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de 
grosseiras ficções [...] Permitir que o mecanismo de mercado seja o único 
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dirigente do destino dos seres humanos e do seu ambiente natural, e até 
mesmo o árbitro da quantidade e do uso do poder de compra, redundaria no 
desmoronamento da sociedade. 

 

 Apresenta-nos o que denomina de um duplo movimento que, por um lado, 

corresponde à habituação das relações mercantis, mas por outro, a um 

contramovimento de autoproteção da sociedade. Esse contramovimento estaria 

ligado a medidas legislativas de proteção do tecido social, às quais se manifestariam 

como limites para as regras e para a lógica neoliberal da economia, promovendo a 

descentralização das estruturas de ação do Estado e a democratização econômica 

com base na sociedade ativa. 

 

Através de processos politicamente orientados, é possível a criação de 
padrões de troca e distribuição mais autônomos, constituídos sobre relações 
de reciprocidade, de troca socialmente regulada e de redistribuição, através 
do movimento de bens e serviços em direção a centros determinados, e de 
seu retorno aos consumidores por meio de mecanismos institucionalizados 
em dispositivos coletivos e públicos, articulados entre instâncias do estado e 
da sociedade civil (SCHNEIDER e ESHER, 2011, p.11). 

 

 No caso do setor agrícola em particular, o processo de mercantilização da 

agricultura, compreendido por Goodman et al. (1990) como a subordinação 

exacerbada desse segmento à indústria e aos mercados, constitui-se, em parte, como 

resultado do fenômeno de mundialização do capitalismo.  

 A institucionalização da subordinação da agricultura à indústria, através da 

externalização do controle, dos recursos e do próprio processo de produção para 

atores externos, segundo Schneider e Esher (2011), converteria a reprodução do 

processo de produção aos ditames estritos do capital. 

 No nosso entendimento, o grande desafio consiste em reconstruir processos 

que promovam a diversificação produtiva e tecnológica das demandas locais, 

valorizando as economias de escopo em detrimento das economias de escala, bem 

como mecanismos de troca e distribuição enraizados em relações sociais, tal como 

atesta Polanyi em sua obra. 

 Vejamos agora o ponto de vista de outro autor que consideramos central para 

a discussão em torno à dinâmica dos mercados institucionais. 
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3.1.2.2 A Contribuição de Granovetter 

 

 

 Ainda que bastante sugestiva, a abordagem de Polanyi que aponta, entre 

outros aspectos, para o gradual descolamento da economia das relações sociais nas 

sociedades modernas, não obteve pleno consenso ao longo do século XX. Sua 

retomada está associada aos trabalhos que Granovetter desenvolve a partir dos anos 

1970.  

 Raud-Mattedi (2005) concebe a ação econômica em Granovetter como 

orientada para a satisfação de necessidades que são definidas pelos indivíduos. Mas 

admite sua postura dualista de defesa em relação à teoria econômica, no sentido da 

adoção do individualismo metodológico e do comportamento racional, mas, por outro 

lado, de contrariedade, através do argumento de que a análise de redes está 

fundamentada em imersões socioestruturais. 

 Assim, Raud-Mattedi (2005, p.63) admite que Granovetter, ao defender a ação 

econômica como socialmente situada, retoma as ideias de Weber e de Polanyi ao 

considerar que “[...] além dos objetivos econômicos, os atores perseguem também os 

objetivos sociais, como a sociabilidade, o reconhecimento, o estatuto e o poder”.   

 O que significa emprestar ao comportamento do indivíduo menos autonomia e 

mais institucionalidade, na medida em que suas ações estão imersas em sistemas 

concretos e contínuos de relações e interações sociais, as quais constituem 

expressão da tese da imbricação social (embeddedness) proposta por Granovetter, 

exposta anteriormente por Polanyi. 

 Naquilo que diz respeito ao mercado propriamente dito, Granovetter (1992) 

procurou demonstrar que as relações sociais (de amizade, de família, etc.) interferem 

muito mais do que as aparências indicam. Eis seus argumentos: 

 

Actors do not behave or decide as atoms outside a social context, nor do they 
adhere slavishly to a script written for them by the particular intersection of 
social categories that they happen to occupy. Their attempts at purposive are 
instead embedded in concret ongoing system of social reation 
(GRANOVETTER; SWEDBERG, 1992, p.58). 
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  A participação dos quadros relacionais e institucionais aparece de forma 

decisiva para a plena compreensão das ações econômicas, em geral, e do 

funcionamento do mercado, particularmente.  

 Nessa perspectiva, Granovetter reforça o conceito de embededness54 e sua 

tese procura demonstrar que a maior parte do comportamento econômico se encontra 

incrustado em redes de relações interpessoais. As relações mercantis não são 

explicadas exclusivamente pela teoria econômica. Os dados e fatos econômicos 

orientados pelo comportamento egoísta e pelos preços relativos são sempre 

mediados por relações sociais, em via dupla, que por sua vez pressupõem uma 

estrutura institucional que incide sobre o comportamento dos indivíduos.  

 No que diz respeito às relações de mercado, interessa-nos resgatar em 

Granovetter (1974) a defesa de que as pequenas empresas podem sobreviver no 

âmbito do mercado, uma vez que existem relações sociais intensas que envolvem  os 

negócios que unem essas empresas. 

 Ao argumentar que os atores sociais são condicionados pelo seu pertencimento 

a redes de relações interpessoais e que o mercado consiste em um conjunto de ações 

fortemente vinculado a essas redes, Granovetter atesta que as relações econômicas 

são facilitadas pelos indivíduos. Estes podem se conhecer diretamente ou também 

ocorre no caso em que as reputações permitem que se conheçam indiretamente 

através de um terceiro.  

 Trata-se, pois, do desenvolvimento da confiança nas relações pessoais mais 

próximas – os laços fortes – e nas relações pessoais de menor proximidade – os laços 

fracos –, ambas consideradas como importantes instrumentos para contato com 

universos mais amplos. Precisamente sobre os laços fracos, Granovetter destaca o 

papel das “pontes” que unem redes interpessoais para o acesso a universos sociais 

de maior complexidade. 

                                            

54 Embora o termo embededness tenha sido inicialmente proposto por Polanyi, foi com a obra de 
Granovetter (1992) que ganhou notoriedade acadêmica. Ao colocar em debate o suposto caráter 
atomizado dos indivíduos, Granovetter defende que o ser humano se encontra implantado em 
diferentes grupos sociais (família, vizinhança, as redes interpessoais, os negócios, as igrejas e as 
nações), cujos interesses têm que compatibilizar com seus próprios. “O indivíduo é racional, em que 
pese sua racionalidade estar comprometida pelas relações interpessoais em que está imerso. É uma 
racionalidade que as circunstâncias sociais do indivíduo não o deixam flutuar” (FONSECA, 2004, 
p.155). (Tradução nossa). 
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 Abramovay (2004, p.14), quando trata das condições sociais dos mercados, 

estabelece: 

 

[...] comprar, vender, garantir a entrega do que se prometeu e a execução 
dos contratos, essas não são operações levadas adiante por autômatos, mas 
relações sociais em que a incerteza sobre os direitos de cada parte é decisiva. 
Em suma, a relação entre os atores econômicos não é apenas indireta, por 
meio dos preços, mas exige a construção de instâncias, instituições que as 
regulem.  

 

 E é assim, segundo esse mesmo autor, que a nova sociologia econômica 

concebe o funcionamento das instituições. Na medida em que estas não podem ser 

consideradas apenas enquanto entes formais ou informais, dado que envolvem atores 

(indivíduos ou organizações), os quais perseguem seus interesses em estruturas 

institucionais concretas. 

 A concepção de Granovetter sobre como as redes sociais e suas relações 

influenciam a ação e os resultados econômicos, torna-se relevante para a 

compreensão da instituição “mercado” na medida em que reflete os interesses dos 

grupos e atores dominantes.  

 Vamos agora conhecer como determinados atributos permitem o intercâmbio e 

a interação entre atores sociais, e de que forma esse recurso é importante para a 

eficiência de processos sociais e econômicos.   

 

 

3.2 O enigmático capital social  

 

 

 Capital social não pode ser considerado um conceito novo, uma vez que no 

século XIX já se admitia que a participação em grupos pode implicar em resultados 

positivos para suas respectivas comunidades, bem como para os indivíduos, 

particularmente. 

 Esse reconhecimento despertou interpretações apressadas de capital social, 

fragilmente amparadas na ênfase em determinadas aspectos ou propriedades do 

conceito. Moyano Estrada (2001, p.10), analisando essa questão, afirma que frente 

às debilidades teóricas de um conceito polissêmico e multidimensional, menos que a 

valorização de um determinado tipo de capital social em uma comunidade, o mais 
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importante seria a promoção de outros tipos de capital social, de acordo com o 

respectivo contexto.    

 

Lo único que se podría decir com rigor, es que el capital social es una noción 
polisémica, que encierra multiples dimensiones de la vida social, dimensiones 
que, em la práctica, se presentan combinadas de diferente forma según los 
distintos contextos situacionales. 

     

 Concebido como se vê, como um recurso de difícil dimensionamento, capital 

social se origina das estruturas das relações sociais. Se comparado a outros recursos, 

como o capital físico ou humano, sua propriedade estimuladora e viabilizadora da 

consecução de objetivos por parte de indivíduos ou grupos pode gerar efeitos 

positivos e ganhos para a atividade produtiva em geral. 

 O que aqui nos interessa é precisamente conhecer o impacto de fatores não 

econômicos sobre a dinâmica de comunidades locais. Nesse sentido, Coleman (1990, 

p. 307)55 afirma que: 

 

Em uma comunidade agrícola [...] onde um agricultor necessita de outro para 
empacotar o feno e onde os instrumentos agrícolas são, em sua maioria, 
emprestados, o capital social permite a cada agricultor realizar seu trabalho 
com menos capital físico na forma de ferramentas e equipamentos. 

 

 Se a ideia de capital social pressupõe a existência de cooperação dos atores, 

Millán e Gordon (2004, p.714) destacam determinados fatores que surgem como 

aglutinadores dos seus supostos efeitos sociosinérgicos: 

 

A interação se conforma como um recurso porque a estrutura dessa interação 
obriga à reciprocidade e conduz ao intercâmbio; a estrutura da relação é um 
recurso para o ator – o agricultor – já que lhe permite atingir suas metas e 
interesses a um menor custo, sendo que este benefício individual resulta, 
como se pode perceber, da interdependência da relação; o agricultor pode 
atingir suas metas individuais porque sua convocação seguramente foi 
baseada em redes e pressupôs a capacidade de se organizar com uma 
finalidade (embalar o feno)56.  

 

 Dessa forma, podemos associar ao conceito uma concepção subjetiva, 

construída a partir das atitudes dos indivíduos em suas relações com outros atores 

sociais. Admitimos, assim, que os investimentos que os indivíduos realizam em suas 

                                            

55 Tradução nossa. 
56 Tradução nossa. 
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relações sociais buscam, dessa forma, acessar recursos enraizados na sociedade 

como a aspiração à riqueza, por exemplo.   

 A esse conjunto de atributos individuais e coletivos (interação, confiança, 

reciprocidade), que em conjunto permitem o intercâmbio e a propensão a cooperar no 

interior e dentro de comunidades, damos o nome de capital social. 

 Não se trata, contudo, de algum tipo de panaceia para estudar fenômenos 

sociais complexos e muito menos como tentativa de extrair modelos aplicáveis a toda 

e qualquer situação.  

 Nesse sentido, coincidimos com Coleman (1990) quando descreve os aspectos 

pertinentes a relações humanas que se convertem em fontes importantes de geração 

de capital social. As obrigações e as expectativas são formas de capital social 

baseadas no grau de confiança do meio social e no grau de obrigações que 

efetivamente são mantidas. Suas fontes são as relações de favor, de gratidão e, em 

especial, de confiança contraídas pelos indivíduos. 

 O potencial informativo é uma segunda fonte de capital social, na medida em 

que as relações sociais podem facilitar o acesso à informação. Por outro lado, as 

normas e as sanções são fontes restritivas de capital social, não somente porque 

regulam o comportamento das pessoas, mas também por impedir a efetividade de 

ações prejudiciais à comunidade. 

 Outra fonte de capital social são as relações de autoridade. A transferência de 

direitos de controle de ações de um ator para outro são manifestações de concessão 

de autoridade a líderes na busca do interesse por resolver problemas comuns. Da 

mesma forma, a criação intencional de organizações com o propósito de conseguir 

benefícios e reduzir custos de transação, também se expressa como fonte de capital 

social.    

 Por fim, organizações que são criadas para determinados fins e que resultam 

úteis para a obtenção de outras finalidades, se materializam em outra modalidade de 

consecução de capital social.  

 Uma vez identificadas as fontes de capital social, é importante observar o grau 

de efetividade de suas formas de expressão. Nesse sentido, as interações voláteis 

podem não conter uma energia suficientemente capaz de gerar capital, o que nos 

remete à necessidade de tê-las em número e qualidade suficientes para a ação 

sinérgica.    
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 O comportamento cooperativo e a condição de reciprocidade são, então, 

governados por aspectos de natureza cumulativa, cultural e simbólica, fatores estes 

que podem atuar de forma decisiva na eficiência dos projetos e ações de natureza 

socioeconômica, como é o caso das cooperativas de produtores agrícolas. 

 A Figura 7 representa, esquematicamente, o princípio da cooperação entre 

agricultores. A rede de interação contínua entre os agricultores A, B e C promove o 

recurso social da reciprocidade entre os mesmos. A postura recíproca é viabilizada 

pelo intercâmbio dos meios de produção, tendo como resultado a consecução dos 

interesses e de metas individuais dos agricultores e, consequentemente, a geração 

de mais eficiência do processo produtivo. 

 Do ponto de vista da cooperação entre agricultores, seus interesses têm seu 

ponto de partida na forma de produtores individuais, que interagem e cooperam entre 

si para a realização de seus objetivos e necessidades. Mas o formato organizacional 

cooperativo pressupõe interação com outros atores e também com o poder público na 

defesa dos interesses enquanto organização produtiva coletiva. 

  

          META B 

             META B 

  

  

 

 

 

 

 

         

      META A                                                                                                 META C 

 

 

GANHOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 
Figura 7 – Cooperação entre agricultores. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Sobre esse aspecto, Millán e Gordon (2004) atestam que as organizações 

voluntárias são estruturas que incrementam o capital social ao permitir que seus 

membros atinjam seus objetivos, uma vez que essas organizações são constituídas 

com base na confiança e reciprocidade, onde outros propósitos podem ser alcançados 

mediante aquilo que Coleman (1990) definiria como um certo deslocamento dos 

objetivos diretos de uma organização. Essa superação de expectativas mais imediatas 

poderia gerar subprodutos e, dessa forma, também gerar benefícios para pessoas que 

não fazem parte daquelas organizações. 

 Smelser e Swedberg (2011, p.17) enfatizam que o escopo sobre capital social 

avança para além dos limites dos interesses individuais, na medida em que as 

empresas também são por ele influenciadas:  

 

A empresa representa, por exemplo, uma forma de capital social – mesmo se 
o capital social não é intencionalmente resultante de alguma ação 
empreendida para diferentes objetivos. Finalmente, Coleman enfatiza que 
algumas pessoas têm criado empresas para a realização de seus interesses, 
embora a firma possa realizar interesses coletivos. (tradução nossa).  

 

Já Millán e Gordon (2004) afirmam que o capital social, enquanto combinação 

de relações sociais, não é a priori, nem bom, nem mau. Mas é preciso que se observe 

o estágio e o contexto em que esse recurso será aplicado. E concluem pelo 

entendimento de que políticas adequadas de desenvolvimento podem intervir sobre o 

capital social em uma comunidade, favorecendo a combinação de relações sociais e 

institucionais. 

Para Ploeg et al. (2012), em se tratando de desenvolvimento, o papel do Estado 

é importante, sendo que no Brasil o PAA é reflexo das políticas de combate à pobreza, 

bem como ao apoio aos agricultores familiares, ao que denominou de nested markets, 

em referência à sinergia produzida pela cooperação entre o aparato do Estado, os 

produtores e movimentos sociais em busca de objetivos comuns. 

Esse conjunto de interpretações confere aos mercados locais a produção de 

uma substância social que é fruto da interação e cooperação entre as pessoas, 

convertida, assim, em um tipo de recurso intangível que se expressa sob a forma de 

capital social no senso pleno do termo. 
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Parece-nos oportuno, finalmente, trazer a visão de Fligstein e Dauter (2007) 

segundo a qual, os mercados pressupõem espaços sociais de troca que operam em 

função de entendimentos locais, de regras formais e informais, dependentes do 

governo, de leis e de entendimentos culturais mais amplos da atividade mercantil. 

Essa visão é compartilhada por Appadurai (2010, p.46) quando analisa desejo 

e demanda, dizendo que “seria praticamente impossível ver o desejo por bens como 

algo sem fundamentos ou independente da cultura, e a demanda como uma reação 

natural e mecânica à disponibilidade de bens e de dinheiro para comprá-las”. 

Seguimos pela senda de que o comportamento econômico também se encontra 

incrustado na cultura. E também aqui, a teoria econômica clássica evidencia suas 

limitações para a interpretação da realidade. Já foi observado que o funcionamento 

do mercado autorregulado está baseado na ideia do indivíduo que busca seu próprio 

bem-estar material. O homo oeconomicus, sua representação conceitual, foi 

concebido como um ser “associal” que age livremente, sem restrições, direitos, 

obrigações ou papéis. 

 Para entender melhor essas questões vamos resgatar a definição de cultura na 

perspectiva de DiMaggio (2003), através do conceito de cognição social, entendido 

como conjunto de fenômenos conscientes e pré-conscientes constituintes da vida 

mental das pessoas. Em outros termos, a tudo aquilo que as pessoas tomam por certo.  

 Para um nível de cognição mais profundo, ao que se poderia assumir como 

estratégia ou lógica comportamental, a cultura, de forma prescritiva, orienta o 

comportamento das pessoas, levando-nos a entender que o próprio mercado é, em 

parte, uma construção cultural. 

 O que estamos querendo dizer é que crenças, atitudes, juízos de valor, não são 

fenômenos neutros para as relações econômicas. Em se tratando, por exemplo, de 

consumo, diversos autores têm afirmado que as preferências são derivadas de 

qualidades extrínsecas aos bens, ou seja, não são propriamente derivadas das 

qualidades técnicas dos bens em si mesmos. 

 A noção sociológica de papel social explica o processo de enraizamento 

através do qual as relações econômicas estão submetidas. Ao associar as relações 

de troca no mercado como que submetidas a um processo de incrustação cultural, 

compreendido como um conjunto de direitos e obrigações associados a um 

determinado status, DiMaggio (2003, p.173) afirma: “O que é notável nos homines 



78 

 

economices é que vivem sem papéis, livres para negociar qualquer coisa com 

qualquer pessoa da mesma forma ou, nas palavras marcantes de Weber, ‘sem olhar 

as pessoas’”. 

 Assim como a sociologia da cultura, uma sociologia do dinheiro foi proposta por 

Zelizer (2003, p.135), procurando mostrar que o uso do dinheiro nas transações 

econômicas tem diferenças qualitativas: “A cultura e a estrutura social impõem limites 

intransponíveis ao processo de dinheirização, introduzindo restrições e formas de 

controle à fluidez e liquidez do dinheiro”.  

 Essas questões nos remetem à indagação: Ao tempo em que o acesso ao 

dinheiro e ao mercado é uma conquista de liberdade, em que medida esse processo 

traz implicações socioculturais? Convergimos para o fato de que os processos 

econômicos inerentes ao mercado, nada mais são que uma categoria determinada de 

relações sociais, contendo, por isso, significados e valores que limitam e determinam 

suas dinâmicas. 

 

 

3.2.1 Capital Social e Redes Sociais: uma aplicação ao PAA  

 

 

 Ainda que as ideias contidas no conceito de capital social (confiança entre 

indivíduos, cumprimento de normas, importâncias das associações intermediárias, 

etc.) não sejam tão recentes e já estivessem presentes nos trabalhos clássicos dos 

primeiros cientistas sociais como Adam Smith, Weber ou Durkheim, dentre outros, sua 

utilização no estudo das dinâmicas de desenvolvimento é relativamente recente. 

  Os trabalhos de Putnam, Woolcook e Fedderke fizeram uso da noção de capital 

social para entender os mecanismos sociais subjacentes às dinâmicas de 

desenvolvimento, com o propósito de explicar por que alguns territórios têm êxito, 

enquanto outros não, em que pese o fato de serem similares os estoques de capital 

econômico e humano (MOYANO ESTRADA, 2001). 

 Uma aproximação estritamente econômica ou institucional do PAA como área 

de estudo é insuficiente para entender os resultados deste programa e para explicar 

as dificuldades e limites em seu funcionamento. Não obstante, as ideias contidas no 

enfoque do capital social lançam luzes sobre aspectos menos visíveis, por serem 
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menos quantificáveis, porém, nem por isso, devem ser vistos como menos 

importantes, como é precisamente o caso das relações de cooperação e confiança 

entre os diversos atores implicados no PAA em um dado municipio ou região.  

 O enfoque do capital social nos oferece ferramentas analíticas cruciais 

(embededness, autonomy, bonding, bridging, linking, sinergy, organisational 

efficiency), a seguir descritas na Figura 8, para comprender o funcionamento de um 

programa como PAA, cuja implementação exige a participação organizada da 

sociedade civil.  

 O PAA é um programa que requer um nivel satisfatório de sinergia e 

colaboração social e institucional, condição esta que somente pode ser alcançada se 

existir na comunidade local um estoque compatível de confiança entre individuos e 

entre instituições para, assim, resolver os dilemas da cooperação que são habituais 

em ambientes pauperizados. 

Nossa análise parte da tese de Flingstein e Dauter (2007), como dissemos, 

segundo a qual os mercados locais pressupõem espaços sociais. Os mercados locais 

geram um substrato social que é fruto da interação social e da cooperação entre as 

pessoas, e que se pode ver como um bem público, como um capital intangivel que se 

aproxima ao conceito de capital social, tal como consideram autores como Coleman 

(1990)57. 

 No que se refere à análise de redes sociais é, como se sabe, uma metodologia 

utilizada amplamente na área científica desde os anos 30 do século XX, mas foi 

introduzida como ferramenta analítica na sociologia dos anos 70 para visualizar o fluxo 

e a intensidade das relações sociais, assim como a posição dos distintos atores em 

determinadas situações. 

   

 
  

                                            

57 Em termos de definição: O capital social, por sua vez, é criado quando as relações entre as pessoas 
se conformam de tal forma a facilitar a ação social. [...] capital é ainda menos tangível, pois está 
incorporada nas relações entre as pessoas (COLEMAN, 1990, p.304). (tradução nossa). 
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Figura 8 – (BOX 3) Descrição de ferramentas analíticas de capital social 

As discussões sobre bonding, bridging e linking como formas de capital social, enfatizam que cada 

forma é útil para atender a necessidades diferentes e tem vantagens e desvantagens específicas. 

Bonding capital social refere-se a laços fortes, densos, entre as pessoas que se conhecem bem, 

como membros da família, amigos próximos, vizinhos e membros de grupos primários. Bonding 

conecta indivíduos que são semelhantes em termos de posição sócio-financeira e características 

demográficas; grupos definidos por estas relações têm, assim, um elevado grau de homogeneidade. 

Várias funções de ligação de capital social são reconhecidos na literatura: a criação de identidades 

comuns e reputação pessoal; desenvolvimento de reciprocidade local e confiança particularizada; e 

de proximidade emocional, apoio social e ajuda durante crises. Tais laços geram um alto nível de 

solidariedade no seio da estrutura do grupo, o que pode efetivamente mobilizar pessoas e recursos 

em torno de um propósito comum. Bonding capital social (por exemplo, as estruturas familiares) 

também é considerado uma base a partir da qual se estabelece ponte e ligação com outros grupos. 

Não obstante as numerosas funções positivas da ligação, a maioria das discussões também chama 

a atenção para seus possíveis aspectos negativos. As várias desvantagens de capital social [...] ou 

seja, dano a pessoas dentro do grupo, a exclusão de pessoas de fora e outras externalidades 

negativas, são geralmente associados com a ausência de capital social. Os mais perversos 

resultados (anti-sociais) de capital social são atribuídos a ligação levada ao extremo, especialmente 

na ausência de pontes nas relações. Bridging capital social implica laços mais frouxos entre pessoas 

que não são semelhantes demograficamente, mas têm situação financeira e poder equivalentes. 

Bridging é uma metáfora para conexões horizontais que abrangem diferentes grupos ou 

comunidades sociais. Considerando que a bridging capital social é restritiva para estranhos, laços 

através de pontes são inclusivos, para grupos étnicos, classe social, raça, cultura e outras clivagens 

sociais. Relações do tipo Bridging normalmente incluem amigos ocasionais, colegas de trabalho e 

membros de associações secundárias. A abertura em relação a diferentes tipos de pessoas, que é 

característica desta forma de capital social é pensado para refletir a confiança generalizada. Em se 

reunindo indivíduos que não são iguais, bridging social capital tende a imprimir identidades mais 

amplas e formas mais generalizadas de reciprocidade do que ocorre através de relações de ligação 

do tipo bonding. A principal utilidade dos laços de ponte é o acesso a um maior número de recursos, 

informações e oportunidades do que está disponível dentro do grupo. Em contraste com o capital 

social bonding, bridging é sinônimo de resultados positivos e baixo potencial de externalidades 

negativas. [...] A terceira categoria de capital social em nível comunitário consiste em ligar os laços 

entre grupos e pessoas em posições de autoridade ou influência. Considerando que bonding e 

bridging são relações basicamente horizontais, linking capital social representa a dimensão vertical. 

Laços tipo linking podem incluir organizações da sociedade civil (ONGs, grupos de voluntários), 

agências governamentais (prestadores de serviços, a polícia), representantes políticos (políticos 

eleitos, partidos políticos) e do setor privado (bancos, empregadores). Esta forma de capital social é 

valiosa em termos de maior acesso aos recursos-chave de instituições formais fora da comunidade 

(apoio financeiro e técnico, capacitação, etc.). (BABAEI et al, 2012, p.2). Tradução nossa. 
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 Este enfoque pode ser visto tanto como um recurso teórico quanto 

metodológico, já que ajuda a identificar conceitualmente as relações sociais medindo 

sua densidade, intensidade, sentido e direção em uma realidade determinada. Dito de 

outra forma, a análise de rede é um instrumento que permite medir as interações entre 

os atores sociais e institucionais, decifrando o tipo de vínculo que se estabelece entre 

eles, as formas de interação e as posições que ocupam cada um desses atores na 

estrutura reticular. 

   Capital social e análise de redes são, então, complementares no estudo das 

dinâmicas sociais subjacentes a situações como a dos mercados institucionais que 

surgem no marco da implementação do PAA. Reiteramos que os conceitos e ideias 

aportadas pelo enfoque do capital social podem ser medidos no nível empírico 

utilizando a análise de redes, assim, por exemplo, para indicar que predomina a 

dimensão bonding, bridging ou linking do capital social em um mercado institucional 

como os gerados pelo PAA em um determinado território, a análise de redes nos 

permite medir a intensidade, forma e direção das interações entre os diversos atores 

do programa. 

 Assim mesmo, para afirmar que um determinado ator institucional inspira 

confiança e estabelece fluxos intensos de relação com outros atores, é necessário 

medir previamente a densidade e a intensidade desses fluxos, coisa que nos pode 

facilitar a análise de redes. 

 Através da análise de redes podemos observar como flui a informação entre os 

diversos atores do PAA, como se estabelecem mecanismos de restrição e coerção 

(ou de cooperação) devido aos vínculos de confiança (ou desconfiança) entre eles.  

 Podemos observar também como, a partir desses vínculos, se criam laços 

fortes entre os atores implicados no Programa, favorecendo uma interação social mais 

estreita, inclusive de natureza afetiva dentro dos grupos primários (dimensão bonding 

de capital social), mas também laços débeis que favorecem as relações com atores 

mais afastados destes grupos (dimensión bridging) e permitem ampliar o campo de 

relações sociais e, em consequência, o horizonte das estratégias utilizadas.  

 Dessa forma, através da análise de redes podemos ver o grau e a intensidade 

das relações entre atores que se encontram em situações desiguais de poder e 

autoridade dentro do Programa (dimensão linking de capital social), relações que são 
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fundamentais para compreender o desenvolvimento de políticas onde se combinam 

estratégias top-down (descendentes) e bottom-up (ascendentes). 

 Em definitivo, a análise de redes nos permite comprovar as simetrias e 

assimetrias das interações sociais em uma situação dada, mostrando o maior ou 

menor grau de influência de uns atores com respeito a outros, segundo seu status 

político ou jurídico, seu peso econômico ou sua capacidade organizativa. 

 No que diz respeito ao PAA, a combinação do enfoque do capital social e a 

análise de redes nos permite ordenar a estrutura relacional surgida no processo de 

implementação do mesmo e compreender melhor o tipo de interações que se 

produzem entre os atores implicados no referido Programa.  

 Desse modo, podemos contribuir para explicar um maior ou menor grau de 

eficiência no funcionamento do PAA a partir das características de sua estrutura 

relacional (forma, intensidade e direção das relações sociais) – uma estrutura cujo 

conhecimento nos proporciona precisamente o uso destes dois enfoques teórico-

metodológicos. 

Esta visão diz respeito ao entendimento sobre valores e significados 

resultantes das concepções teóricas de interação e da estrutura relacional das 

organizações coletivas dos produtores e consumidores com o Estado e com os 

demais participantes do PAA, bem como as particularidades manifestadas nas 

tradições e costumes de cada localidade, sendo estes elementos que consideramos 

apropriados para o estudo do PAA em Roraima. 

 Por outro lado, afirmamos, anteriormente, que Roraima é uma unidade da 

federação que apresenta características bastante singulares, próprias do processo de 

ocupação territorial, bem como do modo como se desenvolveu sua formação 

sociocultural que em conjunto se apresenta como um substrato para o 

desenvolvimento de relações sociais próprias.  

 O fato de reconhecer este estado brasileiro como “fronteira” em expansão, 

pressupõe reconhecer os efeitos produzidos pelos grandes projetos governamentais, 

sobretudo durante o regime militar, bem como certos aspectos associados à questão 

agrária nessa parte da geografia brasileira.  

 Ocorre que tais fenômenos são decorrentes de processos historicamente 

construídos, o que nos remete, inicialmente, ao resgate de alguns elementos da 
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história agrária do Brasil e da Amazônia, sendo esses os objetivos que buscamos 

desenvolver na próxima seção desta tese.   
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4 Uma análise histórica da questão agrária no Brasil e da ocupação da Amazônia 

e de Roraima58 

 

 

Nesta seção, buscamos apresentar alguns elementos de caráter geral acerca 

da questão agrária brasileira, mediante o resgate de aspectos históricos que aludem 

ao processo da formação social. Não é obviamente uma abordagem exaustiva, dado 

que apenas cumpre o propósito de trazer à discussão aqueles fatores que nos 

parecem cruciais para entender o modo através do qual Roraima se incorpora à cena 

nacional.  

Como é sabido, essa temática foi abordada durante o espaço de tempo 

compreendido entre os anos 1950 e 1970, e uma grande energia foi dispendida por 

acadêmicos das ciências humanas na discussão sobre a estrutura agrária brasileira. 

A tese de Alberto Passos Guimarães (1979), por exemplo, defende o caráter feudal 

da estrutura agrária, enquanto que Caio Prado Jr (1966) apresenta sólidos 

argumentos em defesa de uma estrutura agrária que abrigou fenômenos próprios do 

capitalismo, entre outros importantes estudos.  

 Em nosso trabalho, vamos partir da emergência do que se veio a chamar de 

“modo escravista colonial”, chegando ao período correspondente à transição para a 

fase oligárquica que o Brasil experimenta a partir de grandes ciclos econômicos 

(especialmente no caso do café) que culminam com o surgimento do processo de 

expansão industrial na segunda metade do século XX.  

 O passo seguinte é expor os contornos de um movimento que transformou a 

cena agrícola e rural, assim como a situação social brasileira. Referimo-nos à 

                                            

58 Uma versão desses conteúdos está publicada no Periódico Norte Científico do Instituto Federal de 
Roraima - IFRR. Ver a propósito: Rocha e Sacco dos Anjos (2012). 
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modernização conservadora, com seus impactos sociais, políticos e ambientais que 

se fizeram sentir sobre a região amazônica e, logicamente, sobre o atual estado de 

Roraima. Essa unidade federativa passa a integrar, no curso desse processo, o que 

se veio a chamar como parte da última fronteira agrícola nacional.  

 

 

4.1 O período colonial 

 

 

As questões relativas ao desenvolvimento rural brasileiro, sobretudo pela 

herança da desigualdade social e da concentração fundiária, podem ser explicadas 

historicamente pelo perfil de colonização implantado desde sua ocupação territorial. 

O período colonial, compreendido entre o século XVI até meados do século 

XIX, ensejou a natureza peculiar da questão agrária brasileira. Nesse sentido, os 

interesses comerciais e exploratórios da coroa portuguesa estabeleceram um primeiro 

ciclo de domínio, centrado na exploração extrativa dos recursos naturais. Este o qual 

é secundado por uma segunda fase marcada pela introdução de espécies de alto valor 

comercial, principalmente, cana-de-açúcar. Durante o período do Brasil Império 

(século XIX) culturas como cacau, café, algodão e a borracha (látex) também 

destacam-se como principais produtos da economia exportadora.  

Esse modelo contém os contornos do modo de produção escravista colonial 

que, segundo Gorender (2010), reflete os traços característicos do que este autor 

denominou ‘plantagem escravista’. Este modelo é baseado na especialização da 

produção de gêneros comerciais destinadas ao mercado mundial, no trabalho escravo 

e na monocultura, contendo um setor de economia natural, cuja produção se consome 

dentro da unidade produtora. Ainda caracteriza a plantagem escravista, o trabalho por 

equipe sob o comando unificado (no sentido de obedecer ao comando único do 

plantador ou do seu feitor-mor), a conjugação estreita e indispensável, no mesmo 

estabelecimento, do cultivo agrícola e de um beneficiamento complexo do produto, e 

por fim, a divisão quantitativa e qualitativa do trabalho em atividades diferentes dentro 

da própria plantagem.  
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O sistema de sesmarias59, instaurado por Portugal durante o período do Brasil 

Colônia garantia à Coroa o pleno domínio das terras e a exploração do sobretrabalho 

escravo que era convertido, assim, em renda monetária. O primeiro grande ciclo 

produtivo correspondia à economia que gravitava em torno à lavoura canavieira e aos 

grandes engenhos de açúcar.  

A grande propriedade senhorial e escravista baseava-se na exploração 

monocultora da cana-de-açúcar, também denominada plantagem ou plantation, 

caracterizada pelo cultivo de extensas áreas de terra. Um sistema que se servia de 

pequenas plantações que gravitavam ao redor das grandes fazendas e que se 

voltavam à produção de alimentos para sustentar a mão de obra escrava e da 

população em geral, assim como do fabrico dos instrumentos rudimentares utilizados 

nas lavouras e nos engenhos.  

Essa agricultura de pequena escala praticada por alguns poucos homens livres, 

posseiros e agregados, incluindo escravos alforriados, apresenta-se historicamente 

dedicada à produção e exploração de cultivos alimentícios para o abastecimento dos 

mercados locais, haja vista os interesses exportadores dos grandes proprietários. 

“Nos começos do século XVII, consolidados alguns núcleos urbanos no litoral, 

também se formou um mercado interno abastecido de gêneros alimentícios da própria 

colônia.” (GORENDER, 2010, p.273). 

Na Amazônia, nos primeiros séculos de colonização, não foram encontradas 

riquezas minerais, tendo sua população nativa vivido praticamente em estado de 

isolamento. Esse quadro é ligeiramente alterado em função de alguns surtos de 

extrativismo vegetal, desenvolvendo-se aquilo que se conhece como ciclo das 

“Drogas do Sertão60”. 

 Nesse contexto, a ocupação das terras do que se conhece atualmente como 

Estado de Roraima ocorreu, principalmente, a partir de meados do século XVIII com 

as chamadas “Fazendas Reais” de criação de gado bovino.  

                                            

59 Sistema sesmarial – aquele em que o permissionário da capitania hereditária legislava sobre a 
concessão de lote de terras para serem exploradas por colonos; Grupos das Sesmarias: Sesmarias 
completamente livres de foro, tributos ou pensão, salvo o dízimo à ordem de Cristo; Sesmarias com 
obrigação dos sesmeiros nela cultivarem a cana-de-açúcar, o algodão, estabelecerem engenhos ou 
fundarem vilas, dentro de determinado prazo, em geral de 3 a 6 anos, além do pagamento do dízimo a 
Deus; Sesmarias com a condição dos sesmeiros pagarem determinado foro anual, por légua, pensão 
anual pelo estabelecimento de engenho ou tributo sobre a produção de açúcar (BORGES, 2005).  
60 Trata-se da extração da castanha, cacau, tabaco, frutos exóticos e pele de animais coletados por 
índios e caboclos. 
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 Não se trata, em referência aos bovinos, de atividade pela qual a Coroa 

Portuguesa detivesse propriamente qualquer interesse econômico, mas 

verdadeiramente por representar a possibilidade de garantia de posse do território. 

 

Dessa forma a Coroa Portuguesa, fundou três fazendas estatais na região, 
no final do século XVIII. As chamadas fazendas Reais, nas terras do alto Rio 
Branco, fundou-se a do Rei – registrada com o nome de São Bento. Outra, 
chamada de São José, foi instalada perto do Forte São Joaquim. A última 
fazenda, a de São Marcos, criada no setor norte, ficou localizada entre o rio 
Uraricoera e o Tacutu (VIEIRA, 2003, p.34). 

 

Por outro lado, de forma geral, nos centros de maior povoamento fora da 

Amazônia, a incipiente existência de uma pequena produção era funcional aos 

interesses da grande propriedade. Produziam gêneros alimentícios, mas submetidos 

às condições e aos favores dos plantadores, a quem deviam obediência pelo 

empréstimo de uma terra que não lhes pertencia. 

No nosso entendimento, é possível pensar que agregados e posseiros 

constituiram um modo de produção próprio, ainda que de natureza totalmente 

marginal ao sistema de produção escravista colonial dominante. Essa pequena 

produção que se reproduzia nas franjas do latifúndio foi crescendo na medida de sua 

funcionalidade. Há que se destacar, portanto, a opção pela exportação e pela grande 

propriedade.  

Todavia, a forte dependência em relação à importação de escravos converteu-

se em obstáculo à continuidade desse modelo. Para Gorender (2010, p.241): 

 

É certo que a economia escravista brasileira se expandiu e contou com 
recursos próprios para fazê-lo, mas o fez com redução substancial de sua 
poupança, ou seja, do produto líquido não consumido pela população. Se 
juntarmos este efeito desacumulativo aos demais efeitos da conservação da 
estrutura escravista e à continuação da espoliação colonialista, implícita no 
escravismo, teremos explicado o retardo do desenvolvimento econômico do 
Brasil [...]. 

 

Com a decadência do regime de sesmarias no período que antecede à 

independência 61  brasileira em relação a Portugal, o cenário produtivo sofre 

transformações, período este que coincide com a expansão na produção do café, 

                                            

61 A extinção do sistema de sesmarias ocorre somente ao fim do período colonial e início do período 
imperial, através da resolução 76 de 17 de julho de 1822 (BERNARDO, 2012, p.17). 
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produto que se converte na atividade econômica mais importante do país. O eixo de 

dominação econômica e política se desloca para o sudeste do Brasil, mantendo-se a 

exploração canavieira no Nordeste, mas, agora, numa posição claramente esvaziada. 

Não obstante, outros aspectos podem ser sublinhados:  

 

De produto de consumo burguês, o café brasileiro passou a fazer parte do 
quotidiano da classe operária europeia que o consome enquanto estimulante 
sob um regime de trabalho que, tal como reporta Karl Marx em seu O Capital, 
poderia atingir até 14 horas de trabalho diário (FILIPPI, 2005, p.41). 

 

Na segunda metade do século XIX surge um outro fator que altera 

profundamente o marco de regulação do acesso à terra.   

 
Em 1850, foi aprovada a Lei 601, do Império (Lei de Terras), que favoreceu a 
consolidação da grande propriedade rural voltada à exportação, permitindo 
que as terras fossem adquiridas somente através da compra e por preços 
elevados (SILVA, 1998, p.6). 
 

 Esta lei objetivava formalizar a posse da terra, mediante um instrumento legal 

de compra e venda. Não se pode atribuir mera coincidência de sua promulgação com 

a Lei Eusébio de Queiroz, também promulgada à mesma época, que proibia o tráfico 

negreiro. Ao impedir a posse das terras pelos escravos, bem como estimular a vinda 

de colonos do exterior, permitiram formar um contingente disposto ao trabalho por 

míseros salários.     

Para Cavalcante (2005, p.4): 

 
A partir da criação dessa lei, a terra só poderia ser adquirida através da 
compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmaria, tampouco a 
ocupação por posse, com exceção das terras localizadas a dez léguas do 
limite do território. Seria permitida a venda de todas as terras devolutas.  

 

As nações mais poderosas do velho continente (especialmente a Inglaterra), 

vivendo a primeira etapa da revolução industrial, se organizavam no intuído de abrir 

novos mercados para os seus produtos. A ampliação da produção industrial e o 

fortalecimento da comercialização em escala mundial trazem consigo grandes 

mudanças. A criação da Lei de Terras supõe impedir o acesso do solo agrícola às 

classes subalternas.  
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E para Miralha (2006) esse contexto institucional é responsável pela geração 

de excedentes populacionais que não tinham outra forma de sobrevivência que não 

fosse pela venda da força de trabalho através de relações servis e semi-servis.  

De fato, o comércio de terras se impôs como um negócio. Este período coincide 

com a intensificação nos fluxos migratórios via introdução dos colonos procedentes 

especialmente da Europa (alemães, italianos, poloneses, etc.) que vão sendo 

assentados sobretudo nos estados do sudeste e sul do país, e onde era assegurada 

a compra de terras. Aos negros, caboclos e outros grupos minoritários não cabia outra 

alternativa, mesmo depois de livres, de desenvolver formas precárias de uso da terra 

e dos recursos naturais em áreas isoladas62. 

 Para Miralha (2006) a questão agrária brasileira emerge em termos de uma 

sujeição do trabalhador livre ao grande proprietário da terra, conduzindo para a 

criação artificial de um exército de reserva de trabalhadores, com vistas à acumulação 

de capital.  

 No que se refere à transição para o trabalho livre, Silva (1998) destaca que 

houve distintos processos sociais ao longo do país. No Nordeste, muitos dos antigos 

escravos, agora homens livres pobres, permaneceram nas propriedades em função 

da concessão dos senhores de engenho, mediante contraprestações de serviços não-

econômicos, inclusive fidelidade política. Em Minas Gerais surgiram formas de 

organização do trabalho, principalmente parcerias, além de propriedades pequenas e 

produtoras de alimentos para a atividade urbana, enquanto que em São Paulo o 

colonato passa a ser um novo regime de trabalho.   

 Essa passagem demarca uma nova etapa para a estrutura social no país na 

medida em que desenvolve um amplo mercado de bens para a classe dos colonos, 

cuja viabilidade do poder de compra viria através de assalariamento temporário e 

comercialização de excedentes em regiões mais próximas, permitindo ainda a 

subsistência em suas roças.  

 Sacco dos Anjos (1995) em seus estudos sobre os colonos de Massaranduba 

(SC), mostrou que, à luz dessa época (início do século XX), a policultura, a autonomia 

(mínimo de dispêndios familiares) e a incipiente indústria doméstica, caracterizavam, 

                                            

62  Esses trabalhadores negros foram, então, à busca do resto, dos piores terrenos, nas regiões 
íngremes, nos morros, ou nos manguezais, que não interessava ao capitalista. Assim, tiveram início as 
favelas. A Lei das Terras é também a mãe das favelas nas cidades brasileiras (STEDILE, 2005). 
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em conjunto, o perfil do imigrante europeu na fase inicial de assentamento nos lotes 

concedidos pelas companhias de imigração.  

 Do ponto de vista da ocupação da Amazônia, a partir de meados do século XIX, 

surge o que se conhece como ciclo da borracha. Na transição entre o período imperial 

e a recém surgida república, o Estado empreende ações no sentido de incentivar a 

migração para a região, sobretudo de nordestinos vitimados pela seca. Já no começo 

do século XX, sob os estímulos da valorização do preço da borracha no mercado 

internacional favorecida, sobretudo, pela ampliação na produção automobilística, 

ampliam-se os interesses nacionais e estrangeiros em explorar os recursos naturais 

dessa região.   

 Em Roraima, com o avanço das atividades voltadas para a exploração dos 

recursos naturais da Amazônia (borracha, drogas do sertão), ocorreu em meio a um 

crescimento populacional o surgimento dos primeiros povoados. Paralelamente tem-

se o incremento no número de fazendas voltadas à produção de gado. 

 Essa conjuntura favoreceu as criações de gado bovino no, então, Território 

Federal do Rio Branco, criado em 1943, quando surgiram as primeiras expressões de 

colônias agrícolas para o abastecimento de Boa Vista. Foi nessa época que 

prosperaram os negócios da pecuária, da mineração e da chegada de um número 

maior de militares e servidores públicos.  

    

 

4.2 Novos cenários oligárquicos 

 

  

 No sudeste do Brasil, convertido em centro econômico do país, o período 

compreendido entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX foi marcado pelo domínio econômico e político exercido pela oligarquia 

cafeeira, com o crescimento das unidades produtivas baseadas na exploração da mão 

de obra escrava e, posteriormente, da força de trabalho dos imigrantes, especialmente 

dos procedentes do Mezzogiorno italiano.  

 Em grande medida, como vimos, os imigrantes foram para o Sul do país e se 

inseriram no mercado por força da cobrança pelas terras recebidas. Os que se 
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destinaram para o Sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo) foram obrigados a trabalhar 

nas fazendas de café sob o regime de colonato.    

 A experiência de países que priorizaram a desconcentração fundiária como os 

EUA (1862), Japão (pós-2ª Guerra) ou Coreia (1950) seguiu um caminho singular ao 

do Brasil, ainda que em períodos históricos bastante distintos. O elemento que lhes 

aproxima recai na compreensão de que as mudanças no regime de posse da terra 

proporcionariam as condições para a reprodução do capital industrial, sobretudo pela 

ampliação do mercado consumidor. Paim (1957) já compartilhava esse entendimento 

ao mencionar a debilidade de nosso mercado interno e a baixa capacidade de 

consumir produtos manufaturados em nosso país. 

 Nesse mesmo período, o incipiente capital industrial brasileiro surgia sob os 

ombros da economia cafeeira. 

 

Deste modo, o setor industrial passou a ganhar importância a partir do 
deslocamento dos recursos produtivos do setor cafeeiro para o setor 
industrial. Estas transferências ocorreram sempre nos momentos em que o 
setor cafeeiro se via imerso em crise de superprodução e queda de preços, 
ou mesmo quando choques externos reduziam a capacidade para se fazer 
importações, reduzindo-se a demanda pelas exportações e garantindo, por 
conseguinte, boas oportunidades para a realização de investimentos 
industriais (SANTOS JUNIOR, 2004, p.12). 

 

 O financiamento da emergente indústria nacional através da economia cafeeira 

não acarreta conflito de interesses de classes econômicas, a saber: cafeicultores e o 

segmento industrial em formação. Nesse sentido, para Miralha (2006), são 

reconhecidas as conjugações de interesses entre as velhas e as novas elites, na 

medida em que os industriais e grandes comerciantes foram se tornando clientes 

políticos das oligarquias rurais. 

 A crise de 1929 na bolsa americana trouxe reflexos para todo o mundo, 

marcadamente sobre a economia brasileira, fortemente dependente do ingresso de 

divisas provenientes das exportações de café. Assim, a classe dos grandes 

proprietários entra em decadência, abrindo um amplo debate sobre os rumos do país 

em termos de reformas políticas e econômicas consideradas cruciais para o 

desenvolvimento nacional. 

A partir de 1930 em diante, foi se consolidando a burguesia industrial no poder, 

com o capital industrial tornando-se hegemônico frente ao capital agrícola, sem 

quaisquer alterações na estrutura agrária. 
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A ascensão de Getúlio Vargas marca, não somente o fim da chamada 

“república velha”, mas o término da chamada política café-com leite (alternância de 

controle político do país entre políticos provenientes de Minas Gerais e São Paulo, 

respectivamente). Vargas implanta uma política econômica baseada no modelo de 

substituição das importações com vistas a estimular a indústria em formação, bem 

como o surgimento de um mercado doméstico nacional.  

 

A crise do complexo rural e o surgimento do novo complexo cafeeiro paulista 
– simultâneo ao processo de substituições de importações – significaram o 
desenvolvimento do mercado de trabalho e a constituição do mercado 
interno. Foi um longo processo que ganhou impulso a partir de 1850, 
acelerou-se após a grande crise de 1929 com a orientação clara da 
economia no sentido da industrialização [...] que responderão pelo 
fornecimento de capital e força de trabalho na economia (SILVA, 1998, p.5). 
  

Entre as medidas administrativas implantadas no governo Vargas, e que 

produziram impactos sobre a região amazônica, segundo Linhares e Silva (1999, 

p.108), podemos destacar: 

 

Incentivar a mobilidade da fronteira amazônica, visando incorporar amplos 
espaços vazios do país como [...] a orla amazônica ao processo produtivo, 
ocupando os sertões. [...] Reunir diversos núcleos demográficos isolados que 
até então não eram levados a sério na contabilidade nacional, de uma boa 
rede viária, como única forma de ligar os nódulos de nossa população 
ganglionar, assumindo uma ideologia da fronteira ou do bandeirismo, de 
suma importância na tática governamental. 

 

Não obstante, no restante do país, outras atividades econômicas começam a 

sobressair durante o período que coincide com a crise cafeeira. A ampliação do 

mercado interno nacional favorece o crescimento de outras culturas (arroz, feijão, 

milho, etc.) e criações (suínos, aves, etc.) em que pese o crescimento demográfico e 

o surgimento de novos municípios de uma população que se urbaniza rapidamente. 

 Não obstante, se a velha elite rural passa a ocupar uma posição secundária na 

estrutura social do país, a burguesia industrial emergente ocupa um lugar cada vez 

mais destacado nas instâncias de poder. Do ponto de vista das modificações na 

estrutura social agrária do Brasil, Miralha (2006) destaca a discrepante mudança de 

interesses entre a burguesia industrial e os cafeicultores. A esse propósito, defende o 

autor, a produção de alimentos em grandes proporções com impactos nos preços de 
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mercado poderia provocar benefícios no poder aquisitivo dos operários, com impactos 

positivos sobre o consumo, mediante os efeitos secundários de aumento de renda.  

 Esse cenário motivou o início do processo de substituição dos bens 

manufaturados que antes eram importados pela produção nacional. Isto ocorreu a 

partir do momento em que o setor industrial brasileiro passou a se aproveitar da 

capacidade industrial já existente no país em função das primeiras políticas 

governamentais de incentivo à produção interna, principalmente, as políticas cambiais 

e tarifárias. 

Segundo Porto-Neto (1996), em meados dos anos 1950, a política agrícola 

tinha como prioridade gerar excedentes da agricultura com o propósito de financiar a 

industrialização através da estratégia do confisco cambial. 

 

Entre 1945/46 e 1953/54 os preços do café passaram de 13,4 cents por libra-
peso para 87 cents por libra-peso, a maior cotação observada no produto, 
elevando as receitas cambiais de uma média de US$300 milhões, no primeiro 
período, para mais de US$1 bilhão, no segundo (COELHO, 2001, p.8). 

 

Nesse período, o Brasil continua com seu processo de crescimento das cidades 

e das indústrias, sendo que a organização da produção agrícola passa a atender os 

interesses do capital industrial, sobretudo com o propósito de absorver os insumos e 

os meios de produção, bem como produzir alimentos baratos para uma população que 

cresce rapidamente. 

O cenário da época era de transformação de um país eminentemente rural e 

agrário em um país urbano e industrial, em meio ao discurso ufanista da modernização 

nacional. Essa passagem, no entanto, não implicou ruptura em relação ao domínio 

político exercido pelos setores conservadores e detentores das grandes propriedades. 

No máximo o que se fez foi incentivar uma ocupação (desordenada) de espaços 

vazios das regiões setentrionais e parte do Brasil Central.  

 

 
4.3 A ênfase na modernização tecnológica 

 

  

Foi também a partir de meados da década de 1950, que surgiu um importante 

movimento de luta pelo acesso a terra, denominado Ligas Camponesas. A crescente 
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politização do discurso envolvendo temas como a reforma agrária ligado a esse 

movimento, mas também ao Partido Comunista e a própria Igreja Católica, foram 

fundamentais enquanto agentes de mobilização nacional no campo que culminou com 

a formação dos sindicatos rurais e da confederação nacional dos trabalhadores na 

agricultura (CONTAG). 

Os anos 1960 coincidem com um incipiente processo de discussão em torno 

das desigualdades sociais no país, marcadamente no que tange ao reconhecimento 

sobre a necessidade de realização da reforma agrária brasileira. Em 1963, como 

resultado da pressão social, foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural que 

buscava estender a legislação trabalhista ao campo. À época, reuniram-se entidades 

representativas dos movimentos sociais e dos trabalhadores na defesa de um 

processo reformista no campo com apoio do então Presidente João Goulart. 

Tais pretensões não lograram êxito. Seguiu-se o Golpe Militar de 1964 que 

estabeleceu a aglutinação de interesses da oligarquia rural com a burguesia industrial, 

ceifando, mais uma vez, as mobilizações e a promessa de realização da reforma 

agrária, materializada no chamado “Estatuto da Terra” (Lei 4504 de 30/11/64). Nesse 

sentido,  

 

As mobilizações no período do Governo João Goulart adquiriram 
características de confrontamento e polarização crescente, levando à 
unificação de grande parte da burguesia em torno do golpe de Estado que se 
contrapunha ao movimento reformista, cortando, portanto, as perspectivas da 
transformação da estrutura fundiária a partir de um processo de mobilização 
popular (SORJ, 1986, p.23). 

 

O Estatuto da Terra, que vinha sendo construído e pensado antes do golpe 

militar de 1964 foi promulgado durante o governo do Marechal Castelo Branco. O 

referido documento avança nas questões tributárias, progride nas ações de 

colonização, mas resguarda a superficialidade e a falta de vontade política em realizar 

a reforma agrária.   

 

Estatuto não alterará, em essência, a estrutura fundiária do país. Isto porque 
não enfrentou o aspecto fundamental da estrutura agrária brasileira, ou seja, 
o monopólio da imensa dimensão de terra, por uma minoria de latifundiários, 
que explora a grande massa de trabalhadores sem ou com pouca terra 
(VINHAS, 2005, p.135). 
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A época da ditadura militar foi caracterizada pelo deslocamento de 

trabalhadores das grandes lavouras para as cidades e para as novas fronteiras 

agrícolas. Nessa época, tornou-se emblemática a expressão: “Amazônia, uma terra 

sem homens, para homens sem terras”. Em parte, esses movimentos migratórios 

foram devidos à indisposição dos latifundiários em arcarem com os encargos sociais 

devidos aos trabalhadores de suas propriedades, o que resultou em suas expulsões 

e em decorrência delas o deslocamento para a região Norte, inclusive Roraima.  

Por outro lado, em decorrência dos estímulos fiscais e das barreiras 

protecionistas, a indústria brasileira gradativamente se expande. A política 

protecionista da sobrevalorização cambial e altas tarifas de importação em benefício 

do setor industrial promoveram, sobre o setor agrícola, efeitos deletérios em termos 

de redução da renda de exportação em moeda nacional e inviabilização dos preços 

dos bens de capital.  

De 1965 em diante, com a ditadura militar, grandes preocupações estiveram 

centradas no controle da inflação, sem perder de vista a continuidade do modelo de 

substituições de importações, agora acompanhado de uma maior abertura ao capital 

internacional. 

 

No período 1966/73 ocorreu o chamado milagre brasileiro, onde a conjugação 
de fatores externos favoráveis com várias medidas no âmbito doméstico 
permitiu a obtenção de elevadas taxas de crescimento do PIB com inflação 
declinante. Nesse período, o produto real cresceu 213% (em 1973 chegou a 
crescer 14%) e a taxa de inflação caiu de 24,3% para 15,5% (COELHO, 2001, 
p.15).      

 

 Do ponto de vista do setor agrícola, concebido, por um lado, como grande 

gerador de divisas e de mão de obra para a indústria, mas, por outro, como setor 

inflacionário devido à sua rigidez estrutural de oferta, característica de um segmento 

que não controla todos os fatores que interferem no processo produtivo, provocou 

medidas que visavam atingir seu potencial de alavancar as exportações.  

 Esse conjunto de medidas foi concretizado através da criação do Sistema 

Nacional de crédito Rural – SNCR, em 1965, com a reformulação da Política de 
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Garantia de Preços Mínimos – PGPM e se seguiu nos anos posteriores com a criação 

da EMBRAPA63 e do sistema EMBRATER64. 

 Com relação à EMBRAPA, Gonçalves Neto (1997, p.196) afirma: 

 

Suas atividades de pesquisa, não por acaso, estarão mais concentradas na 
geração das chamadas inovações biológicas: [...] Diferentemente das 
inovações mecânicas e físico-químicas, que podem ter seus benefícios 
apropriados e patenteados e são de retorno mais rápido.  

     

Os mecanismos de crédito foram acionados para que os grandes proprietários 

pudessem adquirir tais insumos agropecuários, mediante fortes subsídios por parte 

do governo. O crédito rural e a PGPM foram convertidos nos instrumentos mais 

importantes da política agrícola, estando voltados especialmente para a adoção de 

tecnologias intensivas em capital, tais como a mecanização, irrigação e uso dos 

corretivos agrícolas, bem como para favorecer as grandes culturas. Do ponto de vista 

do custeio, a ênfase se concentraria na aquisição de adubos e sementes melhoradas, 

contando com volumosos recursos financeiros e fortemente subsidiados. 

 O cenário macroeconômico desse período, no entanto, foi profundamente 

alterado pela elevação dos preços do petróleo, associado à política monetária 

expansionista do governo, resultando no crecimento da inflação e em déficits em conta 

corrente. Outro aspecto marcante foi o aumento da dependência de poupança 

externa, levando ao endividamento do país. 

 Para o setor agropecuário, muito embora tenham sido evidenciados os efeitos 

da aplicação dos recursos na expansão e exportação agrícola, principalmente de 

grãos, a concentração da renda no setor rural aumentou. Esse fenômeno é 

particularmente importante, uma vez que apenas uma pequena parcela de médios e 

grandes produtores puderam se apropriar dos recursos do crédito rural e das 

benesses do Estado autoritário. 

 A esse momento, para Guimaraes (1977), em que os produtores rurais que 

tiveram acesso aos recursos financeiros e conseguiram incorporar inovações 

tecnológicas, atribuiu-se a designação “modernização conservadora”. A participação 

                                            

63 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 
64 Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural; 
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do Estado, nesse período, foi no sentido de promover as condições para a integração 

das grandes propriedades aos complexos industriais. 

 

Foi neste sentido que se materializou o processo de modernização 
conservadora na agropecuária nacional, pois estimulou produtores rurais a 
demandarem produtos industriais, aglutinando-os aos elos das cadeias 
produtivas dos vários complexos agroindustriais nacionais (PIRES; RAMOS, 
2009, p.419). 

 

 Modernização conservadora no sentido de uma alteração na base técnica de 

produção sem promover quaisquer alterações no regime de posse e uso da terra. 

 A lógica do estado permanecia ancorada no intuito de gerar excedentes 

alimentícios para promover maior volume e menores preços relativos à reprodução da 

força de trabalho. Abramovay (1992, p.222) retrata com precisão essa questão: 

 

[...] a agricultura tem um papel decisivo no processo de rebaixamento 
permanente do custo de reprodução da força de trabalho. Neste sentido, o 
mecanismo de preços permite uma verdadeira transferência intersetorial de 
renda, na qual se beneficiam não só os setores que lidam diretamente com a 
compra de produtos agrícolas e a venda de insumos e máquinas, mas o 
conjunto do sistema econômico, pelo caminho da redução da parte do 
orçamento das famílias dedicada diretamente a alimentação. 

 

Ao longo desses anos têm-se, de um lado, portanto, a manutenção da estrutura 

fundiária e das desigualdades no campo, de outro, a necessidade de abastecimento 

interno, a demanda por insumos e equipamentos industrializados enquanto metas a 

serem alcançadas mediante a modernização tecnológica da grande propriedade e do 

fomento às linhas de crédito subsidiado. 

Tais mecanismos são destacados por Belik e Paulillo (2001, p.157): 
 

Com a constituição do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 1964, 
a modernização da agricultura se tornou compulsória, integrando cada vez 
mais a atividade rural à dinâmica colocada pela indústria e pelo setor de 
serviços. 
   

O que de fato ocorreu foi o uso do SNCR para servir aos interesses do capital 

industrial e comercial, na medida em que gravitam em torno deles a assistência 

técnica, o seguro agropecuário, a pesquisa agropecuária e todo um amplo quadro de 

segmentos voltados aos interesses estritos das agroindústrias e do complexo 

agroindustrial como um todo. 
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Do ponto de vista da grave crise agrária brasileira, Bergamasco e Norder (1996, 

p.21) consideram que, mesmo em sendo promulgado o Estatuto da Terra o Estado 

autoritário atuou “[...] patrocinando a ‘modernização conservadora’, alargou as 

desigualdades na agricultura, elevou o preço das terras agrícolas, destruiu a 

propriedade familiar e consolidou o latifúndio”. 

Políticas de governo centradas nas exportações e geração de divisas foram 

priorizadas e a ênfase à redistribuição de terras foi substituída por outros mecanismos 

como o imposto sobre a terra, projetos de colonização, etc. Filippi (2005) reafirma esse 

entendimento, alegando que os estudos que analisam a repartição desigual da terra 

no país só podem ser entendidos como resultado da consolidação do mercado 

capitalista de terra. 

 Do ponto de vista da ocupação da Amazônia, segundo Cardoso (2009), a 

expansão do capitalismo nos anos 1970 nessa região teve um alto custo para as 

populações que nela viviam. A estratégia militar de expansão da fronteira foi mediada 

pela exploração de trabalhadores durante a abertura de estradas e derrubada de 

matas, com vistas à instalação de fazendas de grandes grupos econômicos nacionais 

e estrangeiros. 

 Tal processo se realizou mediante incentivos fiscais e creditícios para grandes 

empresas, em detrimento das promessas de melhores condições de vida para os 

nordestinos migrantes, bem como para os amazônidas, aí incluídos os indígenas. Em 

referência ao sistema de incentivos do governo federal nas economias nordestina e 

amazonense, Sampaio (1980, p.134) assevera: 

 

Diversas modalidades de incentivos foram estabelecidas, destacando-se 
dentre elas: a redução do imposto de renda das pessoas jurídicas que fazem 
investimentos em determinados setores ou em determinadas regiões do país; 
isenção ou redução de taxas de importações de bens e equipamentos 
destinados a projetos agrícolas ou industriais referentes a certos setores da 
economia ou localizados em determinadas regiões do país. 

      

 Os fenômenos até aqui estudados nos permitem observar os fatores 

importantes para a ocupação da Amazônia a partir dos anos 1970, como a 

industrialização do país, a estratégia militar de ocupação da fronteira associada ao 

arrefecimento de tensões sociais no resto do país, principalmente no Nordeste, e o 

processo de modernização conservadora, anteriormente descrito. 
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 Particularmente em Roraima, o processo de colonização agrícola foi 

incrementado com a abertura das rodovias BR 17465 em 1976, atualmente a mais 

importante via de acesso terrestre a Roraima, e da rodovia Perimetral Norte BR 21066, 

que faziam parte dos projetos de ocupação e integração da Amazônia, a exemplo do 

PIN67 e POLAMAZÔNIA68. 

 Para Cardoso (2009) essas iniciativas de integração nacional, a despeito dos 

aspectos econômicos, culminaram na atração de grandes grupos sociais motivados 

pela promessa de reforma agrária, mas também de grandes capitais nacionais e 

estrangeiros. Em decorrência disso, elodem numerosos conflitos entre empresários, 

fazendeiros, madeireiros, indígenas, posseiros, grileiros, colonos e trabalhadores. 

Com efeito, 

 

O roteiro normalmente seguia assim: no momento inicial acontecia a chegada 
dos migrantes, colonos ou trabalhadores rurais; depois disso, primeiro se 
dava a derrubada da floresta e, em seguida, por falta de condições para sua 
manutenção e de sua família, ou por conta da expropriação violenta por parte 
de grandes grupos econômicos ou fazendeiros, esses grupos migravam para 
novas áreas, nas quais, em muitos casos se deparavam com populações 
tradicionais, principalmente indígenas; desse contato, eram gerados novos 
conflitos (BARROS, 1995 apud CARDOSO, 2009, p.68). 

 

 Nesse contexto, apesar das dificuldades, surgem programas de assentamentos 

de reforma agrária e de colonização dirigida na região amazônica. Em Roraima, pode-

se dizer que foi nesse período em que se promoveu uma transformação da paisagem 

rural do estado, integrando-o ao mercado nacional, em grande medida, pela abertura 

das rodovias citadas e pelos projetos de colonização. A esse respeito, segundo dados 

do INCRA 69 , existem um total de 67 assentamentos ocupando uma área de 

                                            

65 Rodovia que liga Boa Vista-RR com o estado do Amazonas-AM, ao Sul, e com a vizinha Venezuela, 
ao Norte. 
66 Rodovia planejada durante o regime militar para cortar a Amazônia brasileira, sendo parte do Plano 
de Integração Nacional – PIN; Em Roraima foram implantados os trechos entre os municípios de São 
João da Baliza e Caracaraí, e de lá até o rio Repartimento, chegando a Missão Catrimani. Atualmente 
este último trecho já foi desativado por falta de manutenção nas pontes e deslizamento de terras. 
67 Instituído pelo Decreto-Lei Nº1106, o Plano de Integração Nacional – PIN, tinha o objetivo de utilizar 
a mão de obra nordestina vitimada pela seca para ocupar os “vazios demográficos” amazônicos. O PIN 
previa que cem quilômetros em cada lado da estrada fossem utilizados para colonizar o correspondente 
a 500 mil pessoas. 
68 O Governo Federal criou, em 1974, o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
– Polamazônia, com fins de implantação de diversos “polos de desenvolvimento na Amazônia 
brasileira”, com destaque para a produção mineral. 
69 Dados disponíveis em: www.incra.gov.br .  

http://www.incra.gov.br/
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1.445.926,55 ha, atendendo a 16.515 famílias assentadas. Cabe, todavia, mencionar 

que os dados apresentados pelo INCRA nesse estado são discrepantes e 

questionados por vários autores (ROCHA, 2011; LOPES, 2009; CENSO DA 

REFORMA AGRÁRIA (I), 1997), sobretudo em relação ao número de famílias 

assentadas, assentados possuidores de mais de um lote, abandono de lotes, etc., o 

que, invariavelmente, reduz as projeções para patamares condizentes com a 

realidade estudada.  

 Nas regiões de agricultura mais consolidada, no eixo Centro-Sul do Brasil, os 

movimentos no segmento agropecuário são direcionados a uma rápida incorporação 

dos chamados “pacotes tecnológicos”, envolvendo a introdução de cultivares que 

respondem à adubação química, aquisição de insumos modernos, equipamentos e 

máquinas agrícolas que favorecem o complexo agroindustrial, assegurando elevados 

níveis de rentabilidade para o capital nacional e estrangeiro. 

 A relação entre o processo de modernização da agricultura e a consolidação 

dos complexos agroindustriais são claras e inequívocas, estabelecendo um padrão 

que se impôs em nosso país desde então e que vem se fortalecendo.  

 Esse período também foi denominado de “modernização dolorosa” à luz das 

reflexões de Graziano da Silva (1982), ao associar que os privilégios foram 

direcionados para os grandes fazendeiros, em estímulos fartos para as grandes 

lavouras seja as direcionadas ao mercado externo, seja para o mercado interno. 

Gonçalves Neto (1997, p.224) interpreta esse movimento nos seguintes termos: 
 

[...] teremos, por um lado, a transformação da base técnica em boa parte do 
setor agrário, no que se convencionou chamar de modernização desigual: 
privilegiando, sobretudo os grandes proprietários de terras; as culturas 
voltadas para o mercado externo ou para a substituição de produtos que 
pesam na balança comercial; as regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste, 
em detrimento das mais atrasadas, como o Norte e o Nordeste; e atingindo 
apenas uma pequena parcela dos produtores rurais, a que teve acesso ao 
crédito subsidiado, em torno de 20% a 25% do total. 
 

  Silva (1998) também reconhece a relação de maior proximidade e integração 

da agricultura e indústria, estabelecendo fases para o processo de modernização 

tecnológica quando afirma: 

 

A constituição dos Complexos Agroindustriais pode ser localizada na década 
de setenta, a partir da integração técnica intersetorial entre as indústrias que 
produzem para a agricultura, a agricultura propriamente dita e as 
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agroindústrias processadoras, integração que só se torna possível a partir 
da internalização da produção de máquinas e insumos para a agricultura. 
Sua consolidação se dá pelo Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR 
[…], (SILVA, 1998, p.31). 
 

 Por outro lado, os resultados da modernização tecnológica da agricultura foram 

evidenciados, sobretudo, pelo uso intensivo de insumos e máquinas, provocando 

efeitos de elevação da produtividade das lavouras. Em sua decorrência registrou-se 

aumento do volume de exportações, com impactos positivos nas divisas e na balança 

comercial. 

 O período de expansão do capitalismo industrial da agricultura, em grande 

medida sustentado pelo aparato tecnológico oficial (sistema Embrapa), assumiu 

diversos contornos. Sacco dos Anjos (2003), em seu estudo, alerta para uma outra 

perspectiva associada a essa transição operada na agropecuária brasileira, no qual 

algumas teses vão sendo concebidas. Segundo suas próprias palavras: 

 

O avanço das biotecnologias decretaria, no limite, a definitiva consolidação 
de uma agricultura industrializada, na qual estaria finalmente suprimida a 
base agrária-rural, o ambiente natural e a antiga subordinação dos processos 

produtivos aos ‘caprichos da natureza’. (SACCO DOS ANJOS, 2003, p.37). 

    

 Do ponto de vista dos indicadores sociais, o processo de modernização trouxe 

consigo profundas marcas para a conformação demográfica e social do Brasil, entre 

as quais constam: 

 

Intensificação do êxodo-rural, pois esse processo perverso abrangeu apenas 
o médio e grande produtor gerando assim, uma expulsão e expropriação de 
grande parte de pequenos produtores, meeiros, posseiros, pequenos 
arrendatários, etc., que ficaram abandonados sem nenhuma forma de 
incentivo, e pelo fato dessa modernização se caracterizar também pela 
utilização de máquinas modernas nas grandes propriedades, absorvendo 
uma pequena parte de trabalhadores para se sujeitar ao trabalho 
assalariado. A maioria foi obrigada, então, a migrar para as médias e 
grandes cidades em busca de emprego, principalmente na indústria. Mas, a 
maioria, não conseguiu se incluir no mercado de trabalho urbano e acabaram 
excluídos, ‘inchando’ as periferias das cidades [...] (MIRALHA, 2006, p.159). 
 

 De fato, nesses anos o crescimento da população urbana em detrimento da 

população rural pode ser evidenciado pela Tabela 2. Em 1980, como se pode 

observar, a população rural se havia reduzido a apenas 32,4%.  
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As críticas em torno aos desdobramentos do padrão de modernização 

conservadora da agricultura brasileira levantam diversos aspectos, especialmente em 

termos das contradições de um país que se apresenta aos olhos do mundo como um 

grande celeiro na produção agroalimentar, mas que gera pobres e famintos na mesma 

proporção, tal como reiteram Bergamasco e Norder: 

 

[...] diversas análises sobre a modernização tecnológica da agricultura 
brasileira demonstram que sua expansão não conduzia necessariamente à 
erradicação da fome. A exclusão social deste modelo de desenvolvimento é 
hoje bastante conhecida, e o mapa da fome realizado pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA [...] a partir de estimativas do IBGE 
indicaram na primeira metade dos anos 90, a existência de risco alimentar 
entre aproximadamente 32 milhões de brasileiros, sendo que cerca da 
metade deste total estaria vivendo na zona rural (BERGAMASCO; 
NORDER, 1999, p.30). 
 

Tabela 2 – Evolução da população rural e urbana no Brasil, 1950 – 1980. 
 

Anos População Rural População urbana 

Número            %                  Número           % 

1950 33.161.666     63,8               18.782.891      36,2 

1960 38.987.526     54,9               32.004.817      45,1 

1970 41.037.586     44,1               52.097.260      55,9 

1980 38.573.725     32,4               80.437.327      67,6 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos (1950, 1960, 1970 e 1980). 
 

Os resultados do processo da modernização conservadora da agricultura 

contribuiram para a desigualdade social e para a (re)concentração fundiária.  Novos 

elementos surgiram para a discussão, tais como os impactos ambientais das práticas 

intensivas (erosão, compactação do solo, contaminação dos cursos d’água, etc.). 

A pequena produção, compreendendo o que hoje se denomina ‘agricultura 

familiar’, permaneceu totalmente alijada de apoios governamentais, subordinada aos 

interesses do grande capital e à mercê das forças de mercado, carente de estruturas 

representativas capazes de enfrentar os efeitos deletérios do projeto conservador 

levado a cabo pelo Estado autoritário. 

 Na Amazônia, esse cenário de turbulência social se desenvolveu pari passu 

com os mirabolantes projetos de governos militares, alguns destes apoiados em 

justificativas e argumentos centrados na proteção de nossas fronteiras internacionais.  
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Nesse sentido, nos parece apropriado insistir que as ações foram propostas no 

sentido de estimular processos de migração interna para a região através de projetos 

dirigidos de colonização oficial e também privada.  

 

Quando assumida diretamente pelo Estado, esta colonização justificar-se-ia, 
no referido discurso oficial, por razões de ordem político-social e econômico-
social. O primeiro grupo de razões refere-se à necessidade de ocupação 
territorial [...]. O segundo grupo refere-se às preocupações com a justiça 
social [...] e as preocupações propriamente econômicas, tais como atender 
melhor a demanda de alimentos, promover o progresso econômico de uma 
região e deslocar a fronteira agrícola (ARCANGELI, 1987, p.9). 

 

No auge dos anos 1970, em relação ao Centro Sul do país, o projeto de 

modernização conservadora se impunha também de outras formas. Ao estimular a 

colonização oficial e privada com a vinda de colonos (Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná), os governos autoritários buscavam atender a três grandes 

objetivos. Em primeiro lugar e segundo lugares, tratava-se de fortalecer a ocupação 

territorial e aliviar as tensões sociais do país, retirando uma massa crescente de 

trabalhadores rurais sem terra, meeiros, parceiros e filhos de pequenos produtores 

que estavam sendo expulsos do campo pela expansão das grandes culturas, como já 

dissemos, mas especialmente no caso do binômio trigo-soja, quando consideramos 

as regiões citadas. Em terceiro lugar, com base em conhecimento históricamente 

adquiridos, criar um setor de pequenos produtores de alimentos numa região 

extremamente isolada e carente de infraestrutura. 

Sobre essa região e diante desse quadro conjuntural é importante informar a 

atuação de órgãos como a SUDAM70, que avalizava grandes projetos econômicos, o 

BASA 71 , agente financeiro de desenvolvimento, e o INCRA 72 , cujo papel inicial 

correspondia às tarefas de condução do processo de ocupação, mas também 

assumindo responsabilidades sobre a acomodação de migrantes nordestinos que 

chegavam à região e se instalavam ao longo das rodovias que estavam sendo abertas. 

Segundo Cardoso (2009), a abertura de estradas na Amazônia também ocorreu 

para a oferta de trabalho aos nordestinos, dado que se supunha que a abertura de 

                                            

70 Superintendência do desenvolvimento da Amazônia. 
71 Banco da Amazônia. 
72 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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estradas na Amazônia absorveria a mão de obra que historicamente enfrentava a 

seca, a falta de oportunidades, a miséria e a exclusão social.  

Em linhas gerais, são estes os grandes vetores que desenham o cenário da 

realidade amazônica e de Roraima, em especial. Uma integração tardia ao resto do 

país dentro de uma zona fisiográfica extremamente rica em termos de recursos 

naturais, mas totalmente precária em termos de infraestruturais sociais e produtivas. 

Vítima de projetos faraônicos e geradores de graves impactos ambientais, Roraima 

ainda busca sua inserção dentro do cenário nacional dentro de condições que 

favoreçam um desenvolvimento em bases sustentáveis, com equidade e justiça social, 

sem comprometer as condições de vida das comunidades indígenas, dos povos da 

floresta e de outros segmentos da diversificada população regional.  

 O projeto conservador fortaleceu a concentração da terra, aumentou a 

desigualdade social e produziu graves impactos ambientais, entre os quais 

destacamos a devastação da floresta amazônica, a contaminação dos cursos d’água, 

o enriquecimento de proprietários de madeireiras e o assassinato de muitos indígenas 

por conta da grilagem de terras e especulação fundiária.  

 As iniciativas em planificar a ocupação da Amazônia com projetos sem 

identificação com as características sociais e ambientais da região, nos permite 

assistir à frustação de seus objetivos, sobretudo em Roraima. Nesse estado, ainda 

não se efetivou um processo consistente de consolidação da agricultura, seja do ponto 

de vista patronal, seja do ponto de vista de produtores familiares. 

  As duas últimas décadas coincidem com o surgimento de assentamentos de 

reforma agrária, fato que por si só produz mudanças do ponto de vista político, 

constituindo-se num fator que altera a correlação de forças numa região onde a 

democracia ainda é uma quimera para os grupos subalternos.  
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5 A agricultura familiar no contexto da questão agrária  

 

 

Esta seção visa apresentar a trajetória política que inseriu a agricultura familiar 

no Brasil na agenda nacional como categoria social e como objeto de políticas 

públicas. Para isso, inicialmente procederemos ao enfoque das ações sociais e 

políticas que permearam a intervenção do estado na agricultura a partir dos anos 1980 

e 1990.  

 

 

5.1 Os anos 1980 e a década perdida, aos avanços dos anos 1990  

 

 

Do ponto de vista político, os anos 80 foram marcados por alguns avanços 

democráticos com atuações mais marcantes de entidades representativas dos 

interesses dos menos favorecidos no campo. A chamada “Nova República” 73 

estabelecia prioridades para a reforma agrária e para o enfrentamento de 

desigualdades sociais no campo e na cidade. 

Entidades como o MST 74  e a CONTAG 75  se pronunciam enquanto 

organizações defensoras da reforma agrária no Brasil, bem como no combate às 

graves injustiças sociais (previdência social, relações de trabalho, etc.). 

                                            

73  Período imediatamente posterior ao regime militar, compreendido entre os anos 1985 e 1989, 
correspondendo ao primeiro governo civil eleito indiretamente através de eleição realizada pelo 
Congresso Nacional com a posse de José Sarney na presidência da república, logo após a súbita morte 
de Tancredo Neves. 
74 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 
75 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. 
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O primeiro PNRA76 surgia no bojo desses compromissos durante a presidência 

de José Sarney. Em seu governo, o Estado se viu diante de um processo falimentar 

de hiperinflação e dificuldades econômicas que serviram como argumento para 

justificar o cumprimento de apenas 10% da meta de assentamento prevista em termos 

do número de famílias.   

Do ponto de vista econômico, segundo Coelho (2001), essa fase de forte crise 

fiscal do estado se seguiu a sucessivos planos de estabilização monetária adotados 

para equilibrar as contas públicas e combater o processo inflacionário. Não obstante, 

embora a inflação permanecesse descontrolada, a balança comercial se apresentou 

com alguns resultados positivos, especialmente pela contribuição da agricultura em 

face do crescimento no volume das exportações.  

Para a agricultura a crise fiscal resultou na redução do volume de crédito 

disponibilizado para o financiamento das operações de custeio, investimento e 

comercialização. Ainda assim, não houve redução no volume de grãos produzido. 

Essa é a informação apresentada nos dados da Tabela 3 no período compreendido 

entre os anos 1985 e 1995.   

 
Tabela 3 – Relação entre crédito rural e produção de grãos no Brasil, nos períodos 
1985/86 e1994/95. 

Período A-Crédito (1) B-Produção (2) A/B (3) 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

1990/91 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

1994/95 

14.252,5 

13.580,3 

11.232,6 

13.438,0 

8.444,7 

7.749,7 

8.110,3 

7.359,8 

9.903,3 

6.021,9 

55.233,3 

64.856,4 

66.292,0 

72.245,5 

56.492,2 

56.499,3 

68.067,1 

69.308,0 

75.396,7 

79.651,3 

151,0 

219,7 

204,8 

155,5 

237,8 

149,5 

113,8 

117,0 

97,6 

124,3 

Fonte: Banco Central e IBGE.  
LEGENDA:  

(1) Em milhões de dólares reais (1997=100) de crédito (custeio, 
 investimento e comercialização);  
(2) Em mil toneladas;  
(3) Crédito do ano 1/produção ano 2; 

      

                                            

76 Plano Nacional da Reforma Agrária. 
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As explicações para tal realidade são dignas de nota, muito embora não seja 

consensual suas conclusões entre os estudiosos da área. Segundo Coelho (2001, 

p.36): 

 

A mais comum é que como o crédito é fungível, quanto maior o volume e as 
facilidades, mais os beneficiários tendem a utilizá-lo em outras atividades 
mais rentáveis e menos arriscadas com o objetivo de lucro; [ou ainda 
considera a possibilidade de] [...] usar uma parte na produção e outra para 
fazer um hedge no mercado financeiro para reduzir o risco agrícola; [por fim, 
considera a última possibilidade de] [...] não pagar o empréstimo e usar os 
recursos na produção. 

  

 É, portanto, notória a utilização dos recursos do crédito rural para fins não 

agrícolas. A prática, bastante comum, reforçava a imagem de um setor agropecuário 

ineficiente e oneroso aos cofres públicos, bem como produtor de desigualdades. Os 

grandes escândalos e fraudes (adubo-papel, calcário-papel) mostravam como era fácil 

desviar o capital financiado para outras finalidades, sobretudo para a especulação e 

enriquecimento ilícito, embora, reconheçamos, na atualidade tais práticas não têm 

sido tão frequentes.  

 Aquela fase é marcada pelo domínio do ideário do modelo neoclássico de 

condução da economia, através da redução do papel do estado e da maior integração 

do país ao mercado externo. Sacco dos Anjos e Caldas (2009, p.800) destacam que 

a política de ajuste fiscal do governo transfere competências ao mercado, com o qual: 

“La política de intervención estatal en la agricultura quedó limitada sólo al caso em 

que hubiese riesgo de un incremento desorbitado de los precios (inflación) que pudiera 

repercutir en el plan de estabilización monetaria”.  

As políticas neoliberais produziram desdobramentos que, no entendimento de 

Vogt (2009, p.26), favoreceram claramente determinadas atividades e produtores, 

quais sejam, “setores mais organizados dos CAI’s (Complexos Agroindustriais) que 

se consolidaram usufruindo dos diferentes incentivos das décadas anteriores, que 

conseguiram se viabilizar”.   

Mas os anos 1980 são marcados por outro aspecto importante, como é o caso 

da promulgação da chamada “constituição cidadã”. Nesse sentido vale destacar que 

através dela, 

 

[...] procurou-se avançar uma legislação que permitisse expropriação por 
interesse social e sumária de terras improdutivas, o que terminou em 
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fracasso total. As forças conservadoras conseguiram vetar qualquer 
mudança relevante na legislação e impuseram uma legislação mais 
regressiva que a herdada dos militares (SORJ, 1998, p.29). 

 

 Já durante o governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992)77 se configura 

a supremacia da elite latifundiária e grandes retrocessos em termos do atendimento 

às demandas dos pobres do campo e da realização dos compromissos assumidos por 

ocasião da promulgação da nova constituição.  

 Nesse sentido, não se verificou qualquer ação mais substancial por parte do 

segmento governamental em relação ao setor agrícola. Ao contrário, como se observa 

na análise de Ferreira et al. (2011, p.182):  

 

Sobre o período do governo Collor não há muito que falar. Desde o 
estardalhaço da entrada, passando pela crise política marcada pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) até o processo de impeachment, 
não houve implementação de política fundiária: o programa de 
assentamentos foi paralisado; os assentamentos existentes foram 
abandonados; o INCRA foi desarticulado pela reforma administrativa; as 
desapropriações ficaram bloqueadas pela falta de regulamentação dos 
dispositivos constitucionais; não ocorreu nenhuma desapropriação de terras 
por interesse social para fins de reforma agrária. O conflito no campo sofreu 
agravamento e cresceu o número de ocupações de terras improdutivas. A 
forte repressão do Estado aos movimentos sociais também caracterizou o 
período. 

  

 O período subsequente é marcado pela retomada de uma agenda pública de 

mudanças sociais, especialmente durante o período em que assume o vice-presidente 

Itamar Franco após a saída de Collor de Melo em função do aludido processo de 

impeachment. De certa forma, os anos 1990 demarcam uma nova configuração 

sociopolítica com amplas mobilizações de movimentos sociais que adquirem 

visibilidade: 

 

En el contexto de esos cambios surge, em 1994, durante el gobierno del 
Presidente Itamar Franco, el Programa de Valorizacíon de la Pequeña 
Produccion Rural – PROVAP [...]. Hasta entonces, Brasil nunca había 
contado com un programa nacional de apoio público al sector de la agricultura 
familiar, um sector que, em los manuales de crédito agrário, figuraba como 
um colectivo formada por una miríada de micro o mini productores. (SACCO 
DOS ANJOS; CALDAS, 2009, p.796).  

  

                                            

77  Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular. Seu mandato foi 
interrompido após a aprovação, pelo Congresso Nacional, do processo de impeachment em 
29/09/1992. 
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 Para Schröder (2010, p.6) foi a partir da década de 1990 que o termo agricultura 

familiar foi assimilado no Brasil, “[...] conformando uma categoria social que é 

referência para elaboração de políticas públicas ou pesquisas científicas, e uma 

categoria sindical ou profissional [...]”. Esse processo teve início com a 

institucionalização do conceito de propriedade familiar (módulo rural) no Estatuto da 

Terra, em 1964. Destarte, com a “legislação assistencial rural (FUNRURAL – 1971) e 

posteriormente previdenciária (Previdência Rural – 1988), se reconhece o regime de 

economia familiar como titular de direito social na Constituição de 1988” (DELGADO, 

2013, p.3).   

 Por outro lado, a década de 1990 também é marcada pela implantação de um 

novo programa econômico através da criação do Plano Real (1994) e pela eleição de 

Fernando Henrique Cardoso como presidente da república. Nos anos que se seguem 

se impõe uma forma de atuação estatal que transfere para os mercados a tarefa de 

regulação das atividades econômicas. A receita neoliberal se impõe de uma forma 

muito clara, seja na retirada do Estado de áreas até então consideradas como de sua 

atribuição exclusiva, seja na venda e privatização em empresas públicas e autarquias.  

 Durante esse período o governo fortalece a via dos Contratos de Opção78 como 

instrumento de apoio aos mesmos setores de que o Brasil se vale para fortalecer o 

ingresso de divisas e honrar compromissos internacionais. A soja segue sendo um 

produto estratégico e se beneficia deste e de outros mecanismos. 

 A esse respeito, Porto-Gonçalves (2013, p.243) em sua inspirada obra sobre a 

natureza da globalização, traduz o modelo agrário-agrícola neoliberal como uma 

atualização dos tempos coloniais. Em suas palavras, o sistema é considerado 

moderno-colonial: 

 

[...] Em termos de padrão de poder ao estabelecer uma forte aliança 
oligárquica entre (1) as grandes corporações financeiras internacionais, (2) 
as grandes indústrias-laboratórios de adubos e de fertilizantes, de herbicidas 
e de sementes, (3) as grandes cadeias de comercialização ligadas aos 
supermercados e (4) os grandes latifundiários exportadores de grãos. Esses 
latifúndios produtivos são, mutatis mutandis tão modernos como o foram as 
grandes fazendas de cana-de-açucar e seus engenhos no Brasil e nas 
Antilhas nos séculos XVI e XVII. 
    

                                            

78 Modalidade contratual em que seria facultada aos produtores a venda futura de seus produtos ao 
governo, reduzindo os encargos e riscos governamentais. 
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 A despeito desse contexto político, há que se destacar a condução dos 

movimentos sociais em favor da reforma agrária que, de alguma forma, tentavam 

reunir apoios para manter viva a luta por esta causa. Os duros embates políticos não 

foram suficientes para o enfraquecimento do movimento que segue crescendo na 

forma de ocupações e acampamentos pelo país, bem como de marchas pelas 

cidades, sobretudo, nos estados do Sul. Tanto que em meados da década de 1990 o 

MST passa a ter maior visibilidade, ocupando propriedades em São Paulo que 

sensibilizam a opinião nacional. 

 Mas foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que foi criado o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA79) com o objetivo de atender à demanda 

crescente dos pequenos agricultores e dos trabalhadores rurais sem-terra do Brasil.  

Nesse período, o número de famílias assentadas alcança a cifra de 584.301 

numa área correspondente a 19.737.300 hectares, conforme pode ser observado na 

Tabela 4. Llideranças do MST e da CPT 80  seguiam protagonizando ações que 

clamavam pelo aprofundamento desse processo e pela democratização das ações do 

Estado. Todavia, o que se observou nesse cenário foi um desencontro entre a reforma 

agrária idealizada por mediadores da luta pela terra e as ações efetivas levadas a 

cabo pelo Estado.  

 

                                            

79 A trajetória que culminou na criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) reflete as 
vicissitudes e contradições da questão agrária no Brasil. Em 1982, ainda durante o regime militar, o 
decreto nº 87.457 cria o Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários (Meaf). Em 1985, através 
do decreto nº 91.214 surge o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (Mirad). Em 15 de 
janeiro de 1989, a medida provisória nº 29 extingue o Mirad, sendo que em março de 1990, este é 
absorvido pelo Ministério da Agricultura. Em 29 de abril de 1996, por decreto, é nomeado o ministro de 
Estado Extraordinário de Política Fundiária, fato motivado pela repercussão do “Massacre de Eldorado 
dos Carajás”, um episódio marcante da história agrária brasileira em que morreram 19 agricultores 
sem-terra no sul do estado do Pará pelas forças policiais daquele estado. A medida provisória 1.911-
12, de 25 de novembro de 1999, transformou o gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política 
Fundiária em Ministério da Política Fundiária e Agricultura Familiar, enquanto a MP 1.999-13, de 14 de 
dezembro de 1999, em Ministério da Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário. Posteriormente, 
a MP 1.999-14, de 13 de janeiro de 2000 criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Em 14 
de janeiro de 2000, o decreto nº 3.338 cria o MDA, regulamentando a MP 1.999-14. Por fim, a MP nº 
2.216-37, de 31 de agosto de 2001, transferiu do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para o MDA as atribuições relacionadas com a promoção do desenvolvimento 
sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares. Entre as suas competências, 
constam: as ações ligadas à reforma agrária e reordenamento agrário, regularização fundiária 
na Amazônia Legal, promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e das regiões 
rurais e a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.  
80 Comissão Pastoral da Terra. 
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Tabela 4 – Quantidade de terra distribuída e/ou legalizada, famílias assentadas e 
tamanho médio dos estabelecimentos no Brasil, entre 1964 e1998. 

  Intervalo Período político Quantidade (ha) Famílias Ha/família 

1964 – 84 Regime militar 13.851.395 77.465 178,8 

85 – 89 Nova República 4.505.788 83.687 53,8 

90 – 92 Fernando Collor 2.581.766 42.516 60,7 

93 – 94 Itamar Franco 743.957 14.365 51,8 

95 – 2001 Fernando Henrique 19.737.300 584.301 33,8 

Fonte: INCRA (2002).  

 
As ações desencadeadas pelo Estado brasileiro através de assentamentos e 

regularização fundiária mostram-se praticamente inócuas, se vistas do ponto de vista 

de indicadores de concentração da terra, tal como indicam os dados da Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Índice de Gini81 da distribuição da posse da terra no Brasil, com base 
nos Censos Agropecuários do IBGE82 (1920-1995/96) e nos cadastros de imóveis 
rurais do INCRA.  

 

Ano 

Índice de Gini 

                 IBGE  

1920¹ 0,798 

1940¹ 0,826 

1950¹ 0,838 

1960¹ 0,836 

1975³ 0,855 

1980³ 0,857 

1985³ 0,858 

1995/96³ 0,857 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ¹Hofmann (1971); ³Hofmann (2002). 

 

Em verdade os dados sinalizam exatamente na direção contrária, agravando 

um quadro já por si bastante precário. Concentração da terra supõe concentração da 

renda, exclusão social, ampliação no número de conflitos, sobretudo na região norte 

e central, tal como referimos anteriormente.  

                                            

81 Indice de Gini - medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita 
igualdade) até um (a desigualdade máxima). 
82 A unidade básica do IBGE usada para o meio rural é o estabelecimento agropecuário, entendido 
como todo terreno de área contínua, independente do tamanho ou situação (urbana ou rural), formado 
de uma ou mais parcelas, subordinado a um único produtor, onde se processa uma exploração 
agropecuária (IBGE, 1996). 
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Um aspecto que deve ser destacado na análise da evolução da questão agrária 

refere-se aos conflitos agrários (Tabela 6). Leite et al. (2004) procuram demonstrar 

que, embora o número de assentamentos tenha crescido, dos 92 projetos estudados, 

em 88 deles foram registrados conflitos pela posse da terra, corroborando com os 

estudos de que a estrutura agrária, em especial a concentração fundiária, continua 

sendo um dos desafios que o país não conseguiu superar.  

 
Tabela 6 – Assentamentos de acordo com a ocorrência de conflitos pela posse da 
terra. 

 Com conflito Sem conflito Total de projetos 

Regiões de estudo83 88 4 
 

92 

Fonte: Adaptado de Leite et al (2004). 
 

Os conflitos agrários, para Leite et al (2004), não significam que os 

assentamentos rurais sejam experiências fracassadas. Contrariamente, trata de  

apresentar resultados positivos e animadores que qualificam e retomam o debate 

sobre a reforma agrária e a necessidade de se redefinir as políticas públicas voltadas 

para o meio rural brasileiro, não servindo apenas para o objetivo de amortecer tensões 

sociais e conflitos no campo.   

Por outro lado, conflitos pela posse da terra no Brasil, segundo Sparovek (2003, 

p.9) “são aqueles realizados dentro dos marcos legais existentes ou dos acordos entre 

as diversas forças sociais, sem a ocorrência de rupturas, [...] não alterando 

significativamente o perfil de distribuição da propriedade da terra”.   

Não obstante as dificuldades com questões fundiárias, movimentos migratórios 

mais recentes no campo, segundo dados da PNAD (2006) e do Censo (IBGE, 2007), 

indicam redução de fluxo populacional do campo para os grandes centros. Nesse 

aspecto, se não podemos afirmar de que se trata de um movimento concreto de 

arrefecimento do êxodo rural, mas, certamente, as políticas sociais de transferência 

de renda é um dos fatores que vem colaborando para o fenômeno apontado, 

                                            

83 Seis foram as áreas selecionadas para a realização da pesquisa, recebendo a denominação de 
“manchas de concentração de projetos”: 1) Mancha do Sudeste do Pará (região do Bico do Papagaio); 
2) Mancha do Entorno do Distrito Federal; 3) Mancha do Sertão do Ceará; 4) Mancha da Zona 
Canavieira do Nordeste; 5) Mancha do Sul da Bahia; e, 6) Mancha do Oeste de Santa Catarina.  
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implicando, inclusive, no que Tupy e Toyoshima (2013) chamam de ‘economia sem 

produção’.  

Para Mielitz Neto et al. (2010) um olhar mais “cauteloso” para os pequenos 

produtores surge a partir da estruturação do citado MDA, marcadamente pelo fato de 

que propunha atender à heterogeneidade de demanda sociais (quilombolas, 

indígenas, jovens, mulheres) nos variados ecossistemas brasileiros e em seus 

diversificados sistemas produtivos (agroecológico, extrativista, etc.) que compõem a 

realidade do espaço rural brasileiro. 

Em anos mais recentes, já durante o Governo Lula, há mudanças importantes 

do ponto de vista institucional e dos apoios governamentais. No primeiro caso a partir 

da aprovação da lei84 da Agricultura Familiar, a qual delimita esse coletivo como objeto 

de políticas públicas, sendo reconhecidamente heterogêneo e diversificado. No 

segundo caso, ao estabelecer outros programas de apoio à comercialização, como é 

precisamente o caso do PAA.   

Por outro lado, o surgimento do PNRA, proposto para o período 2004-2007 

reflete os rumos de algumas mudanças na relação entre o Estado e os assentamentos 

de reforma agrária para além dos limites da mera distribuição de terra, sinalizando 

para a necessidade de fortalecer apoios no âmbito da comercialização de produtos de 

assentados e de outros aspectos relevantes, especialmente a questão da assistência 

técnica e extensão rural.   

A luz desse tempo surge a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (2003) e 

com ela a lógica do território que incorpora, para Favareto (2010, p.311), “o espaço 

consumível, mas também o espaço imobilizado em componentes não 

monetarizáveis”. Essa nova visão vem sendo integrada à retórica estatal e  

influenciando as regras de uso social dos espaços e do desenvolvimento rural.  

 

[...] planos regionais e estaduais, de tal forma que a estratégia de 
desenvolvimento rural nele contida possa, no diálogo democrático e criativo, 
com as diversas instituições, entidades e movimentos desdobrar-se em 
planos territoriais que integrem e potencializem as ações de diferentes 
esferas de governo e seus respectivos órgãos. (BRASIL/MDA, 2003, p.6). 

 

                                            

84 Lei Nº 11.326, de 24 de JULHO de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, disponível em: 
www.camara.gov.br . 

http://www.camara.gov.br/
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 No caso da Amazônia, o viés territorial vai ao encontro das ideias defendidas 

por Becker (2007). Em sua critica aos modelos de desenvolvimento implantados na 

região amazônica, esta autora defende a substituição do modelo de assentamento do 

INCRA, herança dos anos 1950, por uma outra forma de atuação via estabelecimento 

da logística do pequeno produtor, tendo a cidade como centro; a implantação de 

cadeias produtivas para uso da biodiversidade; e a supressão de títulos de 

propriedade, substituindo-os por concessões de uso, como alternativas viáveis para a 

exploração “consciente” dos recursos da Amazônia. Segundo suas palavras: 

 

O modelo de assentamento tradicional não funciona porque: a) os 
assentamentos recebem lotes de 100 hectares [ha], dos quais, por lei, só 
podem utilizar 20 ha, e com suas técnicas primitivas pouco produzem; b) os 
assentamentos, em geral, são localizados no meio da floresta, sem estradas 
para transportar a parca produção e acessar os mercados; c) o isolamento 
impede acesso a serviços públicos básicos; d) são presas fáceis de 
fazendeiros e madeireiras (BECKER, 2007, p.3). 

 

Em Roraima, sobre esse assunto, podemos observar que a expansão dos 

projetos de assentamento em faixas de até 100 quilômetros da capital tem permitido 

uma maior integração aos mercados, o mesmo não ocorrendo em faixas mais 

distantes, a 300 quilômetros ou mais da capital (CARDOSO, 2009).  

Essas e outras limitações já apontadas, ainda não permitiram clarificar o 

modelo de desenvolvimento rural que Roraima vem adotando. Trata-se de uma 

agricultura familiar considerada incipiente, voltada para o frágil mercado interno de 

alimentos, a exceção de produtos como o arroz e, mais recentemente, a soja, que 

vêm se expandindo gradativamente em função de sua sazonalidade distintiva das 

demais regiões do país. Tal configuração vem se convertendo em indícios de um 

modelo bimodal. 

Ao observarmos a paisagem do estado notamos que esses setores estão 

impondo uma pressão sobre a agricultura de base familiar [...]. Situação que tem 

provocado a reação de movimentos sociais que contestam o modelo do agronegócio 

e defendem um modelo de desenvolvimento da agricultura com base a um acesso 

democrático a terra, e desconcentrado (CARDOSO, 2009, p. 71).  

Esse modelo, duplamente cooptado, tenta converter as terras do estado em 

agricultura patronal com a exploração de grãos, e em agricultura de produção familiar 
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sustentada em projetos de assentamentos, com alguma incidência de agricultura 

periurbana e indígena, sobretudo nos arredores de Boa Vista.   

Do ponto de vista do país como um todo, o quadro da reforma agrária e do 

desenvolvimento agrário e rural ganha novos contornos a partir da institucionalização 

da agricultura familiar. Para alguns representantes dos movimentos sociais essa 

mudança significou a diluição da pauta da reforma agrária em favor de outras questões 

que deslocam para um segundo plano as medidas voltadas à redistribuição da posse 

e propriedade da terra. Por outro lado, as ações protagonizadas pelo Movimento dos 

Sem-Terra já não contam com o apoio popular e com o reconhecimento de uma 

legitimidade que usufruíam durante as décadas precedentes. 

 
 

5.2 A categoria social dos agricultores familiares  

  

 

 O rompimento de uma visão depreciativa em relação à agricultura realizada 

pelos pequenos agricultores representa uma mudança relevante acerca da 

importância da agricultura familiar, tanto para o abastecimento dos mercados 

domésticos de alimentos, quanto sob o ponto de vista das exportações. 

 No Censo Agropecuário 2006 apresentado pelo IBGE85 foram identificados 

4.367.902 de estabelecimentos da agricultura familiar (84,4% dos estabelecimentos 

do país), sendo que esses estabelecimentos ocupavam uma área de 80,25 milhões 

de hectares (24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários do país). 

Como já havíamos mencionado antes, os resultados mostram uma estrutura agrária 

ainda concentrada, haja vista que os estabelecimentos não familiares, apesar de 

representarem 15,6% do total dos estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área 

ocupada; e sobre a área média dos estabelecimentos, a agricultura familiar detinha 

18,37 hectares, enquanto a dos não familiares era de 309,18 hectares.  

 Contrariando a lógica da área ocupada pelos estabelecimentos da agricultura 

familiar no país, a FAO-INCRA (2000) afirma que o seguimento está presente 

expressivamente (dois terços dos tubérculos e leite, um terço da soja, etc.) em todas 

                                            

85 Disponível em www.ibge.gov.br . 

http://www.ibge.gov.br/
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as grandes produções destinadas ao mercado interno, como também para a 

exportação. Somente nas atividades voltadas para a produção de cana-de-açúcar, 

soja, pecuária e arroz, os estabelecimentos da agricultura familiar não superam a 

produção dos estabelecimentos de agricultura patronal.  

 Sobre esse assunto, já vimos que diversos estudos mostram essa 

característica relevante da agricultura familiar (SACCO DOS ANJOS; CALDAS, 2009; 

SCHRÖDER, 2010; ORTEGA; JEZIORNY, 2014), reafirmando sua importância para 

o abastecimento alimentar do Brasil e também para a exportação e, 

consequentemente, para as contas nacionais.  

 É esta a informação reunida nos dados da Figura 9, onde o protagonismo da 

agricultura familiar alcança, por exemplo, 87% na produção de mandioca e feijão 

(70%). No setor das criações, a presença da agricultura familiar se destaca no setor 

suíno (59%), leiteiro (58%) e avícola (50% da produção de carne de frango se produz 

em granjas do tipo familiar). 

    

 

Figura 9 – Porcentagem de alimentos produzidos pela agricultura familiar no Brasil 
(2009) 

Fonte: Censo Agropecuario 2009 – IBGE (publicada por Ortega e Jeziorny, 2014)  
  

 A materialização e o marco dessa nova conjuntura se dá via criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF86, destinado 

aos agricultores familiares em transição para o mercado. 

                                            

86 O PRONAF foi criado em 1995 pela Resolução 2.191 do Banco Central do Brasil e instituído em 1996 
pelo Decreto 1.946. 
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 Por outro lado, a diversidade e heterogeneidade da agricultura familiar87 são 

flagrantes num país de dimensões continentais, a tal ponto de que alguns não 

reconhecem como válidos os traços que identificam essa forma social de produção. 

Sobre esse aspecto, vale frisar que coincidimos com a metodologia adotada em 

pesquisa internacional coordenada por Hugues Lamarche, quando este admite que 

existe uma unidade dentro da diversidade. Sobre a agricultura familiar ele afirma: 

 

Em alguns lugares é a ponta de lança do desenvolvimento da agricultura e 
de sua integração na economia de mercado; em outros permanece arcaica e 
fundada essencialmente sobre a economia de subsistência; em alguns 
lugares, é mantida e reconhecida como a única forma social de produção 
capaz de satisfazer as necessidades da sociedade como um todo; em outros, 
é excluída de todo desenvolvimento sendo desacreditada e, a custo, tolerada, 
quando não chegou a ser totalmente eliminada (LAMARCHE, 1993, p.14). 

 

 Dessa forma, à medida que avança e amadurece o PRONAF vai revendo suas 

orientações e objetivos. O que aqui queremos reiterar é que as políticas públicas de 

apoio à agricultura familiar se ampliaram sensivelmente nas duas últimas décadas 

desde a criação do Pronaf em 1995.  

 Grisa e Schneider (2014) falam em três gerações de políticas públicas 

sucessivas no Brasil que seguem ajustando-se a novos contextos sociais e políticos, 

duas delas tendo o PRONAF como marco institucional. A criação do PRONAF e o 

incremento da política de assentamentos responde pela primeira geração de política 

que surge como resposta a pressões oriundas de várias mobilizações sociais. A 

segunda geração de políticas também tem seu ponto de partida na linha de 

Infraestrutura do PRONAF, voltada para municípios mais pobres, cujo escopo esteve 

voltado para ações sociais e assistenciais.    

 A esse respeito, na visão de Sabourin (2007, p.723), o PRONAF, mesmo que 

tenha diversificado suas modalidades de crédito, ainda encerra formas de apoio para 

produção destinada ao mercado capitalista, faltando-lhe novas iniciativas 

direcionadas para o autoconsumo, para a “[...] venda direta ou para a implementação 

de mercados locais de proximidade ou ainda de circuitos curtos de produtores e 

consumidores”.   

 

                                            

87  A Lei (11.326) da Agricultura Familiar de 24/07/2006 estabele o marco legal de reconhecimento da 
categoria social. 
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5.3 Políticas públicas para a agricultura familiar: mercados institucionais e 

mercados protegidos 

 

 

  É com a expectativa de compreender melhor os mercados locais de 

proximidade que devem ser entendidos os programas que se enquadram dentro do 

que se conhece como “Mercados Institucionais”, como é o caso do Programa de 

Aquisição de Alimentos do governo federal (PAA) e do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).  

 Vamos iniciar concebendo que alguns bens e serviços gerados pela agricultura 

familiar (agricultural landscapes, farmland biodiversity, water quality, water availability, 

soil functionality, climate stability, air quality, resilience to flooding and fire, and social 

public goods, including food security) se aproximam da noção de bens públicos, dado 

que reúnem as características de não exclusividade (não pode excluir a ninguém de 

seu uso e desfrute) e não rivalidade (seu consumo não reduz a quantidade do bem a 

consumir). Sendo um segmento que assegura o fornecimento de bens públicos88, 

especialmente quando se trata de bens e serviços voltados para o meio ambiente, 

aquele segmento econômico detém razões válidas para a intervenção pública no 

mercado econômico (COOPER et al., 2009).  

 Um caso particular constitui, na área produtiva, a criação de determinados 

mercados singulares que se diferenciam do resto por não estarem sujeitos ao livre 

funcionamento das leis de oferta e demanda. São mercados regulados por certas 

normas internas, relativamente fixadas pelos próprios produtores ou bem pelos 

poderes públicos em consideração ao interesse público (como é o caso dos mercados 

institucionais).  

                                            

88 Sobre esse aspecto, Cooper et al. (2009, p.2) afirmam: Dado as características dos bens públicos, 
seu fornecimento não pode ser assegurado pelo mercado. Isto porque a não-exclusão e não-rivalidade 
no consumo implica que os usuários não são incentivados a pagar pelos bens públicos, conduzindo-os 
à sobre-exploração. Do lado dos fornecedores, agricultores têm pouco incentivo para fornecer bens 
públicos porque eles não são pagos para isso. Conjuntamente, esses dois fatores explicam o baixo 
fornecimento de bens públicos e, na ausência de um mercado funcional, as intervenções públicas são 
necessárias para alcançar o desejável nível de provisão em função da demanda da sociedade. 
(Tradução livre).    
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 Alguns autores (POLMAN et al., 2010) utilizam o conceito nested markets para 

denominar estes mercados singulares, dando a ideia de que são mercados anidados, 

ou seja, protegidos de algum modo da competência dos mercados globais.  

 São mercados que geram bens comuns (públicos-privados) que se aproximam 

da noção de commun pool ressources89 – CPR, acunhada por Elinor Ostrom (2003, 

p.249), cuja peculiar referência de conduta e de ideias está inscrita na Figura 10. Na 

qualidade de recurso comum, se vale da exclusão (exclusion) como o “direito de 

determinar quem pode ter acesso ao recurso, e como o direito pode ser transferido” 

(tradução livre).  

  

Figura 10 – (BOX 4) Um pouco mais sobre Elinor Ostrom 

 
Eu tive uma troca interessante com Ostrom, por ocasião do recebimento de um título 
pela Universidade de Michigan em 2006. Eu levantei o tema da agricultura e da 
alimentação na economia mundial encaminhado como um debate contínuo que eu 
estava tendo com o meu filho sobre a agricultura tradicional contra a agricultura 
industrial de larga escala. Meu argumento era que a agricultura tradicional não foi 
produtiva o suficiente para alimentar a população mundial e, do ponto de vista de 
minha filha, a agricultura industrial é insustentável e destrutiva para as comunidades 
rurais existentes. Perguntei a Ostrom sobre sua opinião. Sua resposta foi: "vocês 
dois estão certos". Em retrospectiva, depois de reler “Governing the Commons”, eu 
estou inclinado a interpretar a sua resposta como expressando a idéia de que as 
soluções para nossos grandes problemas globais precisam ser soluções mistas. 
Seu trabalho sobre formas de ‘governança’ para sistemas comunitários fazerem uso 
de recursos, sugere que ela teria alguma simpatia para a importância contínua dos 
sistemas agrícolas tradicionais dentro do contexto maior do sistema de agricultura 
mundial. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre foi insistente em que temos de ser 
realistas e assumirmos as consequências subbjacentes às soluções que 
recomendamos. (LITTLE, 2012). (Tradução nossa). 

  

 Sua singularidade para o nosso estudo radica em que os agricultores recebam 

a proteção dos poderes públicos e são remunerados por eles mediante 

compensações que não são fixadas diretamente pelo mercado. Esse é o caso, como 

dissemos, dos chamados “mercados institucionais” (nos quais se enquadram o PAA 

                                            

89 Sobre Common Pool Ressources (CPR’s), em referência a mecanismos de controle social que 
regulam o uso de recursos comuns. No âmbito da eficiência de sua gestão comunitária, Pennington 
(2012, p.27) assevera que “Grupos que possuem um elevado grau de confiança interpessoal ou capital 
social são mais propensos a chegar comumente a regras acordadas e de aderir a estas regras do que 
aqueles que não possuem esse capital social. Se eles estão a ser bem sucedidos, portanto, as regras 
para a gestão dos recursos devem refletir esta variedade sociocultural”. (Tradução livre). 
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e PNAE) e, no Brasil, há que ser visto como desdobramento direto da democratização 

das políticas públicas e da ampliação da atuação estatal dentro de âmbitos 

mercadológicos que até então eram absolutamente negligenciados. 

Vamos entender melhor esses mercados. Se examinamos o momento histórico 

político, estamos nos referindo ao que Kunrath Silva e Schmitt (2012) definem como 

pósdemocratização, em referência a contextos marcados pela permeabilidade estatal 

às organizações e aos movimentos sociais.  

    As novas configurações desse contexto estão redefinindo as fronteiras da 

sociedade civil com o Estado, na medida da expansão de parcerias, convênios e 

contratos com organizações dos mais diversos tipos. Nesse contexto, o papel das 

organizações sociais tem incorporado novas atribuições, tendo em vista a 

implementação e execução de políticas e programas governamentais. 

 A esse respeito, Giugni e Passy (apud KUNRATH SILVA; SCHMITT, 2012, p.5) 

reiteram:  

 

De um lado, os movimentos tentam expandir os canais de acesso ao Estado 
no sentido de aumentar as possibilidades de alcançar seus objetivos políticos. 
Uma forma dos movimentos fazerem isto é integrarem-se nas estruturas do 
Estado e colocarem suas demandas por dentro deste. [...] De outro lado, 
Estados também estão trabalhando para integrar movimentos sociais e suas 
organizações. Em várias áreas de políticas públicas, os Estados se defrontam 
com lacunas de informação e falta de conhecimentos necessários para a 
solução apropriada dos problemas. Como resultado, eles procuram por 
colaboração com atores e organizações da sociedade civil que possuem tal 
conhecimento e que possam ajudá-los na regulação da sociedade. 

  

 Ao contrário do pensamento neoliberal de redução da participação e do 

tamanho do Estado, princípio basilar de sua atuação, preconiza-se a adoção de 

estratégias bottom-up em lugar da orientação tipicamente top down de origem que 

convencionalmente pauta a ação do estado90. 

                                            

90 Estratégias top down (de cima para baixo) e bottom-up (de baixo para cima) são modelos analíticos 
antagônicos de implementação de políticas públicas. No primeiro caso tem-se a valorização de 
variáveis independentes relacionadas à hierarquia organizacional com foco no processo de formulação; 
no segundo, a ênfase em variáveis referentes às características dos espaços locais de implementação. 
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 De certo modo, algumas destas teses foram adotadas pelo Governo Lula 

(2003-2010) em relação à contratação de organizações sociais para a prestação de 

serviços públicos, viabilizadas através da OS’s e OSCIP’s91.  

 Se, por um lado, o governo tem interesse em se aproximar das organizações e 

entidades sociais, caminho por onde legitima seus objetivos políticos perante a 

sociedade, por outro lado, também os movimentos almejam aproximar-se do governo, 

na tentativa de verem atendidas suas demandas enquanto representantes dos 

diversos segmentos da sociedade. 

 Decorre desse processo o entendimento que as relações estabelecidas entre o 

Estado e atores sociais podem assumir formas de cooperação bastante singulares, 

em que haja delegação de tarefas e responsabilidades específicas na execução de 

políticas. E quando essas relações envolvem a produção para atender demandas 

específicas, há que se falar em nova concepção mercadológica “socialmente” 

construída.  

 

5.3.1 A Concepção de Mercados “Protegidos” 

 

 

 Agora precisamos definir com maior rigor alguns termos. Vamos começar 

reafirmando que os mercados devem ser vistos como um ambiente social que propicia 

as condições para o intercâmbio de determinados tipos de bens ou de serviços. Na 

medida de sua regularidade social, ganham status de instituição.    

 Dessa forma, atribuir-se a denominação de mercados como “institucionais” 

implica em uma qualificação que lhe é tácita, sendo assumida na sua condição de 

expressão social da troca de bens e serviços entre atores diversos. Portanto, sob esse 

ponto de vista, seria inaqequado o uso da expressão ‘mercados institucionais’.  

 Com respeito à concepção de troca de bens entre atores, muitos são os tipos 

de mercado, incluindo o conceito clássico de mercado de “livre concorrência”, sendo 

                                            

91 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público ou OSCIP’s são designações reconhecidas 
pelo Ministério da Justiça do Brasil. Organizações não governamentais que, mediante o atendimento 
de certos critérios, como transparência, fins não lucrativos e finalidade de interesse social, obtêm certas 
vantagens fiscais e maior facilidade para celebrar convênios com órgãos públicos. As Organizações 
Sociais ou Os’s são organizações controladas pelo governo que, junto com representantes da 
sociedade, detêm maioria de seu conselho diretor, trabalhando para o governo, desempenhando 
atividades de interesse público mediante contratos de gestão. 
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esta uma forma idealizada na qual tanto compradores quanto vendedores mostram-

se incapazes de impor os preços dos produtos ou serviços.  

 Para Vasconcelos (2002), os mercados são instituições dotadas de autonomia 

viabilizadora da reprodução do capital, podendo assumir maiores níveis de 

competição em função do grau de concentração das firmas e das condições em que 

elas operam. Assim, oligopólios, oligopsônios, monopólios, monopsônios, e, mesmo 

os mercados de concorrência monopolística, são definidos como mercados de 

“competência ou concorrência imperfeita”, dado o relativo controle ou influência sobre 

os preços. 

 Conforme Carvalheiro (2010), a existência daquelas diversas estruturas de 

mercado além de designar o espaço concorrencial determina as características dos 

diversos setores da economia. Para além de um espaço geográfico, o mercado seria 

um ponto de convergência para a realização de interesses subjetivos.  

 Os mercados institucionais, como são abreviados o PAA  e o PNAE, doravante 

melhor denominados de Mercados Protegidos (MP’s), estão associados ao consumo 

social e são regidos por outras regras e formas específicas de operação. Não há 

espaço para confundir mercados concorrenciais com os mercados “protegidos”, onde, 

no último caso, é pequena ou nula a concorrência.  

 A participação do Estado não se resume à mera regulação, posto que seu papel 

é central na organização dos processos, ainda que não exclusivo na condução e 

execução das políticas públicas.  Os mercados “institucionais”, dentro dos quais opera 

os mercados “protegidos”, segundo Grisa (2009, p.5), devem ser vistos como uma: 

 

[...] configuração específica de mercado em que as redes de troca assumem 
uma estrutura particular, previamente determinada por normas e convenções 
negociadas por um conjunto de atores e organizações, onde o Estado 
geralmente assume um papel central, notadamente através de compras 
públicas. 

 

 Para os agricultores familiares esses mercados protegidos são especialmente 

importantes, pois suas explorações agrárias não podem ser definidas singularmente 

como firmas que fazem uso de fatores de produção, dado um determinado nível 

tecnológico. Um estabelecimento familiar, como alude Sacco dos Anjos (1995), é uma 

unidade de produção, mas também de consumo e de residência.  
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 Trata-se, a rigor, de mudanças institucionais e, como tal, vigoram regras 

informais difusas e sedimentadas por processos sociais de longo prazo (FAVARETO, 

2007) que regem o grupo social dos agricultores familiares. Cabe advertir que 

convencionalmente: 

 

Os agricultores não têm certeza de colocação de seus produtos no mercado, 
vivem em assimetria de informação; não possuem somente a racionalidade 
maximizadora de lucro (muitas vezes o objetivo está mais relacionado a 
família e a permanência na propriedade rural); e recebem uma forte influência 
das organizações, e por consequência das instituições (o mercado não 
funciona sozinho, há necessidade de intervenção estatal e das organizações) 
[...] (CARVALHEIRO, 2010, p.31).  

 

 Estamos, portanto, diante de diferentes lógicas de operação, de modelos 

mentais convertidos em representações “que os indivíduos criam para interpretar o 

ambiente em que vivem, enquanto que as instituições são os mecanismos que 

desenvolvem para atuar sobre esse ambiente” (NORTH, 1996, p.348).  

 Entre os indivíduos e as instituições há um conjunto de agentes que 

representam aqueles indivíduos que possuem objetivos semelhantes, ou seja, as 

organizações públicas ou privadas dispostas a atuar no ambiente institucional.  

 A dinâmica dessa atuação coletiva organizacional passa pela identificação e 

aproveitamento de oportunidades que a sociedade oferece e que interessam ao 

grupo. Kageyama (2008, p.76) observava que um fator essencial do dinamismo rural 

repousa em fatores da localidade. 

 

(...) O grau de mobilização e organização dos atores locais, públicos e 
privados, de forma a direcionar suas capacidades (habilitações, 
conhecimentos e atitudes) e as redes em que estão envolvidos para as 
prioridades e necessidades da região. 

 

 O interesse dos agricultores familiares, congregados em organizações 

associativas e cooperativas, converte-se em interesse coletivo para a comercialização 

de seus produtos. Dessa forma, quando se desenvolvem adequadamente, esses 

mercados ajudam os agricultores familiares a superar as limitações de suas unidades 

produtivas e assegurar o acesso às oportunidades de mercado. Para Amartya Sen 

(2000), mais que uma oportunidade, a restrição no acesso aos mercados impede o 

exercício de liberdades substantivas por parte dos mais pobres.   
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 É também oportuno observar em Steiner (2006) que não existe essa categoria 

abstrata denominada mercado, mas sim “mercados”, os quais são construídos 

mediante a interação social de seus protagonistas, sendo, por isso mesmo, tributários 

das relações sociais e das regulações públicas. Em Raud-Mattedi (2005), os 

mercados são vistos como estruturas sociais resultantes da agregação das ações 

individuais, suficientemente capazes de impor sanções e obrigações aos respectivos 

atores que a eles estão vinculados. 

 Queremos reforçar o entendimento dos mercados institucionais como 

protegidos, tal qual a estrutura social capaz de assumir a conformação de um mercado 

relacional entre pessoas e organizações com o propósito de estabelecer uma nova 

configuração da qual participam produtores, consumidores, organizações da 

sociedade civil, além do próprio estado. A ação do estado envolve assegurar um 

ambiente através do qual as trocas se realizem sem os riscos do mercado 

concorrencial.  

 Também temos que considerar que as relações mercadológicas, estruturadas 

em forma de rede, refletem as motivações sociais e econômicas dos atores, 

determinando fortemente seus resultados econômicos. Segundo Granovetter (1973, 

p.3) “[...] quanto mais frequentemente as pessoas interagem umas com as outras, 

mais sucesso terão e cada vez mais forte será o sentimento de amizade”.92  

 Para agricultores familiares essas relações são particularmente importantes. 

Um horizonte de estabilização das relações sociais de mercado pode ser muito 

interessante, considerando as vulnerabilidades que marcam o cotidiano dos 

produtores familiares em sua diversidade (agricultores familiares, assentados, 

quilombolas, etc.), tal como mostra a Figura 11. 

 Não se trata daquilo que Raud-Mattedi (2005) argumenta como a importante 

noção de preço justo. Mas ao declarar-se contrário ao favorecimento de uma parte 

contratual em detrimento de outra, suas impressões suscitam o debate da injustiça de 

mercado e requerimento de preços sociais, aspectos estes consoantes à proposta de 

mercados protegidos por compras públicas.  

                                            

92 Tradução nossa. 
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De acordo com a Figura 11, observamos que os preços de referência93 para os 

contratos do PAA são originados das estruturas concorrenciais de mercado, 

determinando um preço (“P”) de equilíbrio. Isto ocorre dado que a demanda e a oferta 

dos produtos nos mercados competitivos definem um preço de equilíbrio que serve 

como referência para as compras governamentais (“d governo”), sendo, ao mesmo 

tempo, correspondente à Receita Marginal94 do produtor familiar. 

  

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 11 – Preços de referência para os Mercados Protegidos – PAA. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Ainda que os preços de referência sejam fixados com alguma flexibilidade 

regional e sujeita a variações de preço, o maior benefício para os produtores está 

justamente na garantia de compra da produção e do recebimento do valor 

correspondente, sem os riscos inerentes de perda por conta da perecibilidade do 

produto ou de negligência do comprador em não concretizar a operação. 

Mas as relações sociais em que está imerso esse processo mercadológico 

reflete uma estrutura de redes onde a produção passa a ter uma dimensão simbólica 

e um sentido sociopolítico. São produtos da agricultura familiar que passam por 

                                            

93 Para o caso dos grãos deve ser tomada a média estadual de preços recebidos pelos produtores nos 
últimos 36 meses, descartados os três maiores e três menores preços; para hortigranjeiros devem ser 
tomados os preços praticados nas CEASAs nos últimos três anos; para produtos beneficiados devem 
ser tomados os preços praticados no mercado atacadista local ou regional, conforme disponibilidade. 
Estes preços serão disponibilizados pela CONAB. 
94 Receita Marginal corresponde ao acréscimo às receitas totais decorrentes de vendas de unidades 
adicionais de produto. 
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relações entre produtor-produtor, produtor-consumidor e produtor-órgão público ou 

mesmo, principalmente, produtor-consumidor final. 

 Do ponto de vista da caracterização dos mercados protegidos faz-se mister 

observar a existência de dois programas distintos, já mencionados: o PAA, que será 

objeto de seção específica nesse estudo e, também, o PNAE95.  

 Também já vimos que com a finalidade de promoção da agricultura familiar, 

ambos os programas operam a aquisição de alimentos dos produtores para destiná-

los a grupos específicos (populações em risco de insegurança alimentar, escolas, 

instituições públicas de caridade, etc.) afastando os riscos inerentes à lógica 

concorrencial que caracteriza mercados convencionais, não obstante estes mercados 

funcionem como referência de preços. 

 No âmbito dos mercados protegidos a ênfase está centrada no estabelecimento 

de iniciativas que assegurem alternativas de comercialização para os agricultores 

familiares, comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, dentre outros 

coletivos. Sob essa condição, o mercado assume uma nova forma, mas muito distante 

da metáfora criada por Polanyi ao aludir aos moinhos satânicos, em sua principal obra 

“A Grande Transformação”, citada anteriormente.  

 A dinâmica dos mercados protegidos é, em princípio, compatível com a escala 

reduzida das explorações familiares, ao preservar a importância do trabalho familiar, 

as relações interpessoais, as qualidades intrínsecas da produção local e/ou 

tradicional, em consonância com os imperativos socioambientais, resguardando a 

economicidade gerada pelos mercados competitivos, quando informam a citada 

referência de preços. 

 Os interesses dos produtores convergem para o objetivo do poder público, no 

sentido de conceber ações propositivas de cumprimento dos objetivos das políticas 

sociais, sobretudo com relação ao combate às desigualdades e à assistência aos 

menos favorecidos, mas fugindo do assistencialismo vulgar que sempre pautou a 

atuação do Estado. 

 Para esse propósito, a interação com as organizações sociais torna-se crucial. 

                                            

95 O PNAE é um programa específico do FNDE que repassa recursos financeiros para a rede básica 
de educação dos estados, municípios, Distrito Federal e Escolas Técnicas Federais, além de Escolas 
Filantrópicas. Cada gestor público que recebe recurso financeiro referente ao PNAE deve investir no 
mínimo 30% na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, conforme SDR-RS (2013, 
p.4). 
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A Figura 12 ilustra as duas grandes linhas de atuação dos mercados protegidos, quais 

sejam o PAA e o PNAE, em suas linhas de atuação “Compra com Doação Simultânea” 

(CPR Doação ou Doação Simultânea) e “Compras para a alimentação escolar”.  

  

 

Figura 12 – Mercados protegidos da agricultura familiar. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

 Partimos do entendimento que os mercados institucionais (protegidos) se 

concretizam na necessária interface entre produtores e consumidores, mediados pela 

compra governamental assegurada.  

 Ao estabelecer o PAA na modalidade CPR Doação da CONAB como nosso 

objeto de estudo, cabe considerar, segundo SDR-RS (2013), que esta modalidade 

visa atender as populações em situação de insegurança alimentar e nutricional por 

meio de doação de alimentos através de entidades socioassistenciais, os quais são 

adquiridos diretamente de agricultores familiares e/ou através de cooperativas e 

associações, enquadradas nas regras do PRONAF.  

 De certo modo, os mercados protegidos se identificam com o que se conhece 

como “cadeias agroalimentares curtas” através das quais os produtores mantêm 

interações com os consumidores beneficiários, estabelecendo elos com os mesmos 

por meios dos alimentos produzidos (MAAMA, 2013).  

 A imagem da propriedade, da região e do agricultor que produziu o alimento 
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também carrega em si a história, a tradição e os costumes da produção, resgatando 

o valor do trabalho das pessoas envolvidas com o processo produtivo. Assim, a 

localidade é valorizada subjetivamente, reafirmando os argumentos de Porto-

Gonçalves (2013, p.132) ao defender que “os lugares não existem a não ser por meio 

das relações sociais e de poder que os constituem”.   

 As demais linhas de atuação do PAA como “Compra Direta”, “Formação de 

Estoque” e “Compra Institucional”, dada a inexistência de relação estrita de vinculação 

espacial, temporal e interacional entre produtores e consumidores, ou seja, seu forte 

caráter transversal, estão incluídas no âmbito dos mercados institucionais, porém sem 

a prerrogativa de apoio ou estímulo ao desenvolvimento local.  

 Estamos especialmente interessados no estudo da modalidade do PAA em que 

o ambiente institucional local de relações de trocas seja social e politicamente 

protegido. Tais relações de proximidade seriam potencialmente geradoras de capital 

social entre seus principais agentes (agricultores familiares e pessoas em estado de 

insegurança alimentar), inseridas em um ambiente cuja governança do estado confere 

a seus atores sociais a acessibilidade, segurança (garantia) e a economicidade do 

intercâmbio dos produtos, ou seja, o âmbito dos ‘mercados protegidos’.  

 O PAA em sua modalidade ‘doação de alimentos’, atende a essas prerrogativas 

e vem emitindo sinais e resultados animadores com relação aos seus principais 

objetivos, como veremos nos capítulos seguintes.  
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6 O programa de aquisição de alimentos como objeto de estudo 

 

 
 O PAA foi concebido dentro do marco das ações estruturantes do Programa 

Fome Zero96, sendo sua criação expressão direta da centralidade da discussão em 

torno da segurança alimentar e nutricional que marcou o governo Lula desde o 

começo de seu primeiro mandato (2003-2007). 

 A política agrícola brasileira ainda se encontrava em fase de consolidação com 

respeito ao atendimento às demandas da agricultura familiar. Para Delgado (2013), o 

PAA veio atender a essas expectativas que aglutinaram em torno de si a política 

agrícola e social, sem perder de vista a questão da segurança alimentar e a inclusão 

socioprodutiva. 

 A implantação do PAA foi analisada por Zimmermann (2008) que afirma tratar-

se de uma congruência de interesses, sendo o PAA um desdobramento direto da ação 

de movimentos populares em conjunto com articulações intersetoriais de políticas 

diferenciadas para a agricultura.   

 No bojo dessas questões, argumentava-se que a carência de instrumentos 

específicos de crédito para a agricultura familiar provocava um desequilíbrio do ponto 

de vista dos recursos acessados, vís-à-vís, a agricultura empresarial ou patronal.  

  Zimmermann acrescenta que, à época, o CONSEA97, incumbido de viabilizar 

as políticas do Programa Fome Zero, estimulou a criação de um grupo técnico 

interministerial responsável por elaborar o primeiro programa nacional de crédito de 

                                            

96 A proposta do Programa Fome Zero envolve três grandes eixos simultâneos: ampliação da demanda 
efetiva de alimentos, barateamento do preço dos alimentos e programas emergenciais para atender a 
parcela da população excluída do mercado.  
97 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  
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comercialização diferenciado, atendendo a reivindicação dos movimentos de apoio 

aos agricultores familiares.  

 A institucionalização de políticas diferenciadas modificou significativamente o 

ambiente institucional. O processo de redemocratização do estado promoveu a 

descentralização da elaboração das políticas públicas, onde a participação popular 

tornou-se fundamental no enfrentamento das grandes mazelas sociais.  

 Desse modo, como vimos, a criação do Programa Nacional da Agricultura 

Familiar em 1996, e, do Programa de Aquisição de Alimentos em 2003, deve ser 

compreendida como um reconhecimento por parte do Estado, frente a importância 

desse segmento social para a sociedade brasileira, em geral, e para o 

desenvolvimento rural, particularmente.  

 Do ponto de vista do marco legal, como já dissemos, o PAA foi criado pela Lei 

federal 10.696 de 10 de julho de 2003, sendo regulado atualmente pelo Decreto 8.293 

de 12 de agosto de 2014. Sua implementação envolveu a participação de uma variada 

rede de atores locais, desde os vinculados ao setor da produção agrária (pequenos 

produtores, cooperativas, sindicatos agrarios), de grupos consumidores (ONGs, 

associações de assistência social, etc.), passando por atores institucionais públicos 

tais como as prefeituras, as entidades do governo federal e estadual, além de agentes 

sociais. 

 

  

6.1 Caracterização do programa de aquisição de alimentos  

 

 

 O PAA objetiva garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e 

regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e 

nutricional e promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da 

agricultura familiar (BRASIL, 2009).  

 Embora o PAA tenha sido destinado aos agricultores familiares enquadrados 

no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), também inclui 

Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto n.º 6.040, de 07/02/2007), tais como 

extrativistas, quilombolas, famílias atingidas por barragens, trabalhadores rurais sem 

terra acampados, comunidades indígenas e pescadores artesanais. 
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 Do ponto de vista organizacional, Grisa (2009) apresenta o PAA como um 

programa intersetorial, como pode ser visualizado na Figura 13, expressando a 

articulação entre diferentes setores do governo e da sociedade civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fluxograma da estrutura do Conselho Gestor do PAA. 

Fonte: Portal do MDS, MDA e CONAB (s.d.). 
 

 Sua operacionalização requer a existência de um grupo gestor formado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da 

Fazenda (MF), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), bem como da Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e, mais 

recentemente, do Ministério da Educação (MEC), tendo em vista as modificações que 

ocorreram no programa da merenda escolar, em que pese a obrigatoriedade da 

destinação de, ao menos, 30% dos recursos do Fundo Nacional de Educação Escolar 

(FNDE) para a compra de produtos da agricultura familiar no âmbito local ou regional. 

Voltaremos a essa questão posteriormente.  

 Esse grupo gestor se responsabiliza por definir as medidas necessárias à 
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operacionalização do PAA, em conjunto com os gestores executores, na forma dos 

estados, municípios, CONAB e agentes locais, mormente a participação dos 

representantes das organizações de agricultores e das entidades socioassistenciais.  

 O controle social é atribuído à sociedade civil através de suas representações 

no CONSEA, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CONDRAF) e nos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE). Particularmente sobre 

o CONSEA, pode-se dizer de seu papel auxiliar na construção e no monitoramento do 

PAA.   

 Conforme esclarece o ITCP/EDUCOOP (2012), existem no âmbito do PAA os 

beneficiários fornecedores, ou seja, agricultores familiares, assentados, agro-

extrativistas, quilombolas, famílias atingidas por barragens, acampados da reforma 

agrária, comunidades indígenas e ribeirinhos, os quais devem apresentar declaração 

de aptidão ao PRONAF (DAP) e, preferencialmente, estarem organizados 

coletivamente. Nesse caso, também fazem parte do PAA as organizações 

fornecedoras na forma de cooperativas ou associações, que devem ter a DAP jurídica.  

 Os beneficiários consumidores são indivíduos em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, incluindo o público amparado pela rede socioassistencial 

(asilos, hospitais, APAE), restaurantes populares, além de escolas e creches. 

 Do ponto de vista das modalidades do PAA, as linhas de atuação são 

diferenciadas e seus escopos atendem expectativas de estabilidade do mercado 

(Compra Direta; Formação de Estoque) ao amparo socioassistencial (Doação 

Simultânea; Produção de Leite; Compra Institucional), sempre objetivando o 

fortalecimento da agricultura familiar. Essas modalidades são apresentadas na Tabela 

7, com seus respectivos limites de remuneração.     

Com relação a esses limites, atualmente disponíveis por família agricultora, 

foram instituídos pelo Decreto 7.775/2012, sendo de até R$ 8 mil para “Compra Direta” 

(CDAF) e de R$ 8 mil para “Formação de Estoque” (CPR Estoque) e pelo Decreto 

8.293/2014, sendo de até R$ 8 mil para “Compra com Doação Simultânea” (CPR 

Doação).  
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Tabela 7 – Decrição das modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar 

MODALIDADE DESCRIÇÃO 

CDAF –  
Compra Direta 

Esta ação se destina a aquisição de alimentos aos produtores agrarios 
familiares em situação de baixa de preço ou em virtude da necessidade 
de satisfazer as demandas alimentares das populações em condições de 
inseguridade alimentar. Limite por agricultor: R$ 8.000/ano. 

CPR –  
Estoque 
 

Prevê a criação de estoque entre os produtores associados, com objetivo 
de armazenar a produção e comercialização em condições mais 
favoráveis. Limite por agricultor: R$ 8.000/ano. Seu acesso é através da 
organização de abastecimento, o limite é de R$ 1.500.000,00/ano, 
respeitando-se os limites por unidade familiar. 

CPR –  
Doação simultânea. 

Nesta modalidade, a CONAB compra produtos dos agricultores e os doam 
a entidades integrantes das redes sociais e assistenciais locais. Limite por 
agricultor: R$ 8.000.  

ICPL – 
Incentivo, produção e 
consumo de leite 

Pretende incentivar a produção de leite nas exploraçãoes familiares e 
propiciar o consumo em familias em situação de inseguridade alimentar. 
Limite por agricultor: R$ 4.000/semestre. 

CI – 
Compra institucional 

Compra destinada a atender demandas regulares de consumo de 
alimentos por parte da União Federal, dos estados federados, do Distrito 
Federal e dos municipios. Seu límite por agricultor é de R$ 8.000/ano. 

PAA – 
Sementes  

Através desta modalidade o PAA pode comprar sementes de 
organizações da agricultura familiar detentoras da Declaração de Aptidão 
ao Pronaf – DAP Jurídica, e as destinar a agricultores familiares. O limite 
de participação, por organização fornecedora, por ano, é de R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo que as operações acima de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) são realizadas por meio de Chamada 
Pública. 

Fonte: Portal do MDS, com adaptações.  
  

 Para entender melhor as modalidades do PAA, com suas respectivas fontes de 

recursos e entidades executoras, vamos examinar os dados da Tabela 8. Vemos que 

existem duas fontes de recursos para as ações do PAA. Uma delas provém do MDS, 

que participa de todas as modalidades. Outra é o MDA, que financia as modalidades 

“Compra Direta” e “Formação de Estoques”. O PAA Leite é uma modalidade restrita 

aos estados do Nordeste e o Norte de Minas, com recursos exclusivos do MDS. Por 

fim, a modalidade “Compra com Doação Simultânea” (CDS), executada pela CONAB, 

estados e municípios, conta com recursos exclusivos do MDS.   

 Sobre a participação do MDA como fonte de recursos para as ações do PAA 

cabe informar que somente em 2006, por intermédio de convênio firmado com a 

CONAB, o MDA passou a integrar a fonte de recursos para as modalidades 

informadas na tabela anterior. 

A CONAB desempenha um papel central neste programa, pois, ademais de 

garantir a compra da produção e determinar o preço de aquisição dos alimentos 
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(calculado sobre o preço médio do correspondente produto nos mercados locais e 

regionais), como vimos, também é responsável pela execução do PAA nos diversos 

estados da República. É importante destacar que a CONAB compra a produção dos 

agricultores sem ter que submeter-se às prerrogativas das licitações (marcadas pela 

Lei 8.666/1993), tendo realizado ajustes na legislação que regula os contratos com as 

administrações públicas. 

Tabela 8 – Modalidades, fontes de recursos e entidades executoras do PAA 

Modalidade 
Fonte de 
Recursos 

Executor 

Compra Direta da Agricultura Familiar MDS/MDA CONAB 

Apoio a Formação de Estoques pela 
agricultura familiar 

MDS/MDA CONAB 

Incentivo à Produção e Consumo de 
Leite – PAA leite 

MDS 
Estados da região Nordeste e Norte 

de Minas Gerais. 

Compra com Doação Simultânea MDS CONAB, estados e municípios. 

Fonte: PAA Data (MDS). 

 

  

 Os alimentos adquiridos pela CONAB (e pelos organismos inscritos de nivel 

estadual e municipal) são pagos aos produtores por um preço de referência, como 

dissemos há pouco. Para Vogt (2008) estes preços fortalecem a autonomia dos 

agricultores familiares, uma vez que antes do PAA as compras públicas eram feitas 

com base em preços mínimos que estavam defasados da realidade dos mercados. 

 Especificamente sobre a modalidade “Compra para Doação Simultânea” 

(CAEAF/CPR compra) os beneficiários-produtores devem estar organizados em 

associações e cooperativas, vendendo sua produção para o Governo Federal através 

da CONAB. A partir daí os alimentos são destinados àquelas populações locais em 

situação de fragilidade social, constituído por populações socialmente carentes que 

recebem os alimentos gratuitamente.  

 Além de incentivar a produção da agricultura familiar e de promover o acesso 

a alimentos por parte de pessoas em estado de vulnerabilidade social, o PAA tem 

outros objetivos secundários, porém não menos importantes, como no caso de 

propiciar uma melhor redistribuição da renda, fortalecer as redes locais e regionais de 

comercialização com impactos na economia local, preservar a cultura gastronômica 
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local ou regional, temas estes que seram discutidos através dos resultados por ele 

alcançados, na seção que se segue.  

  
 
 

6.2 Resultados de âmbito nacional 

 

 

 A implementação do PAA tem sido avaliada como uma experiência política 

exitosa, demonstrando a viabilidade de se vincular a produção da agricultura familiar 

à demanda local, sob o amparo institucional da compra governamental. Essa 

experiência reforça o papel do Estado como coordenador dessa relação e pelo 

estabelecimento do seu sistema de governança, dado que os atores privados impõem 

elevados custos transacionais quando efetuam compras junto aos agricultores 

familiares de alimentos, em especial do ponto de vista das pessoas mais pobres.  

 Nesse sentido, o PAA tem tido uma contribuição fundamental que não está 

limitada à garantia da compra da produção, mas no sentido de estabelecer um 

referencial de preços para parte dos produtos que não se destina aos mercados 

institucionais e que será comercializada junto aos estabelecimentos privados ou feiras 

livres. Ou seja, com sua lógica de operação, acaba por influenciar outros mercados 

(por exemplo, as feiras livres, supermercados)  que não seguem a mesma lógica. 

 Outro aspecto de relevância é que, na medida em que estimula os produtores 

a trabalhar com os organismos públicos como a CONAB, prefeituras, governos 

estaduais, autarquias, etc., permite que se fortaleçam as organizações coletivas e os 

espaços comuns de discussão e de representação dos agricultores familiares. 

 Esses impactos do PAA, enquanto iniciativa política, já foram estudados por 

diversos autores (DELGADO, 2013; KUNRATH SILVA; SCHMITT, 2012; 

SCHRÖDER, 2010; CHMIELEWSKA et al., 2010; ALMEIDA; FERRANTE, 2009; 

GRISA, 2009; ZIMMERMANN, 2008), os quais, em maior ou menor medida, tratam 

de acentuar sua relevância do ponto de vista do incentivo à produção e ao consumo 

regional. 

 Uma contribuição importante do PAA está relacionada com as dietas locais, 

adquirindo alimentos diversos de pequenas propriedades. Essa possibilidade de 

inclusão produtiva é remota nos mercados privados, quando a cadeia de 
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abastecimento mais estreita se descola dos agricultores de menor escala produtiva. 

Cabe destacar que o segmento supermercadista no Brasil representa 75% de todos 

os varejistas de alimentos do país, sendo a porcentagem mais elevada da América 

Latina (REARDON; BERDEGUÉ, 2002)98. 

Sobre a questão que envolve os alimentos e a dieta local, Grisa et al (2009) 

assevera que o PAA resgata e preserva costumes, hábitos e cultura regionais, antes 

classificados como atrasados ou desvalorizados em função da mercantilização da 

agricultura. O estudo citado sinaliza para a conquista de um novo espaço para a 

agricultura familiar com base na garantia da comercialização dos produtos 

agropecuários. Mormente para as famílias do Sul e Centro-Oeste do Brasil, significa 

a possibilidade de se desvencilharem da priorização da produção de commodities 

agrícolas, resgatando a importância da produção de culturas alimentares.  

 Por outro lado, a construção desses mercados locais do PAA traz consigo 

outros desdobramentos no que tange à criação de vínculos sociais e culturais 

importantes para a reprodução da agricultura familiar: 

 

Aliada a esta pequenez, os agricultores podem somar um conjunto de valores 
presentes no seu modo de vida – a tradição, os costumes, os hábitos 
alimentares locais, o artesanal, o saber-fazer, etc. – que encontram espaço 
para expressarem-se, sobretudo, nos mercados locais ou em mercados 
específicos. (GRISA, 2009, p.18). 

 

 Os aspectos de relevância da localidade são enfatizados por Chmielewska et 

al. (2010, p.10) nos seguintes termos:  

 

[...] as modalidades de CPR-Doação (...) exigem um acordo de venda/entrega 
prévia entre produtor e instituição beneficiária. Além disso, estão fortemente 
ligadas à criação de um circuito local de produção, comercialização e 
consumo, uma vez que direcionam os alimentos adquiridos para instituições 
cadastradas, tais como escolas, creches, associações comunitárias, 
hospitais etc., ou a populações vulneráveis à insegurança alimentar, como 
acampados, uma vez que entre seus principais instrumentos de ação está o 
mecanismo de compra direta da agricultura familiar através de preços 
medianos de mercado, contudo a compra está dirigida para produtos 
alimentares, produzidos localmente. 

 

                                            

98 Os autores classificam o padrão de dominação e expansão de grupos econômicos estrangeiros no 
mercado varejista de alimentos da América Latina da seguinte forma: “ [...] big fish eats smaller fish, 
then bigger fish eats big fish, then giant fish eats bigger fish” (REARDON e BERDEGUÉ, 2002, p. 375).  
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Em relação às receitas derivadas das vendas para o PAA, um estudo em seis 

estados da região Nordeste no Brasil, observou que a receitas dos beneficiários do 

programa tende a ser três vezes mais alta que os não participantes. Ademais, esse 

fenômeno se explicaria não somente pela receita adicional advinda das vendas para 

o programa, mas também porque os entrevistados não participantes tendem a ser 

produtores de autossubsistência. 

 

Quanto às receitas de comercialização da produção agrícola, os agricultores 
familiares beneficiários possuíam receitas quase três vezes superiores às dos 
não beneficiários, diferença associada às vendas para o PAA. Apenas 42% 
dos não beneficiários entrevistados comercializavam alguma parte da sua 
produção agrícola (SPAROVEK et al, 2007, p.5). 

 

Outrossim, Becker (2010, p.14) destaca a amplitude do PAA quando diz: 

 

O Programa chama especial atenção por atuar tanto na esfera da produção 
quanto do consumo, possuindo interface com a questão da segurança 
alimentar, proporcionando a organização social por meio da centralidade das 
instituições neste processo, sendo capaz de inserir grupos rurais no processo 
produtivo e de provocar mudanças sociais positivas junto a uma população 
convencionalmente submetida à exclusão social e ao descaso. 

  

 Acreditamos que essas mudanças sociais positivas sejam decorrentes da 

interação constante entre as organizações de produtores, consumidores e o Estado, 

gerando vínculos e alguma dose de confiança mútua, muito assemelhada ao que se 

entende e se preconiza como requisitos para a formação de capital social. 

Chmielewska et al. (2010, p.34), em estudo realizado em Sergipe sobre os 

impactos do PAA, enfatizam de forma conclusiva: 

 

Nesta perspectiva, o PAA tem provado ser um programa de notável caráter 
estruturante, uma vez que tem promovido, nos municípios pesquisados, 
mudanças em diferentes níveis do processo de produção e nas capacidades 
organizacionais dos agricultores. Tais mudanças são em essencial, fruto de 
maior aproveitamento, investimento e engajamento por parte dos agricultores 
familiares nestas esferas. 

 

 Já o estudo de Almeida e Ferrante (2009), citado anteriormente, analisa o PAA 

na forma da rede social existente no município de Araraquara, procurando verificar as 

principais dificuldades institucionais e organizacionais encontradas nas experiências 

desenvolvidas neste município paulista. A partir da compreensão que a realização de 

políticas públicas de segurança alimentar envolve a população carente para o 
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recebimento de alimentos, bem como a capacitação da agricultura familiar, o 

movimento que busca implantar políticas de segurança alimentar deve considerar as 

estruturas das redes constituídas. A conclusão do estudo aponta para a formação de 

uma rede social coesa com reflexos positivos para seus integrantes, tendo como 

instrumento dinamizador o PAA. 

 Numa avaliação sobre comunidades quilombolas, observamos que o PAA vem 

cumprindo o papel significativo de ponte entre territórios convencionalmente 

autárquicos, bem como a política de fomento econômico através da garantia de 

preços, proteção social e assistência alimentar. Outrossim, traz resultados não 

planejados de regaste da identidade, autonomia e autoestima de comunidades e 

culturas campesinas, tão desvalorizadas pela economia convencional e pela política 

agrícola tradicional. 

 

Experiências concretas com comunidades quilombolas no Sul e Nordeste, 
com produtores agroecológicos em todo o Brasil, com produtores de 
sementes ‘Crioulas’ na Paraíba e com comunidades ribeirinhas na Amazônia, 
são evidências captadas, dos resultados não planejados de resgate da 
autoestima dessas comunidades, induzidos pelo PAA (DELGADO, 2013, 
p.4). (Destaque do autor). 

 

 Da perspectiva dos agricultores, Delgado (2013) identifica dois eixos de 

mudanças induzidos pelo PAA: a produção dos excedentes alimentares para o 

mercado institucional e o resgate da autonomia e da autoestima de grupos isolados. 

Por outro lado, na perspectiva dos consumidores finais, o autor identificou o problema 

do desconhecimento sobre a origem e o sentido das doações de alimentos providas 

pelo programa. 

 Se a inclusão de novos produtores no sistema de organização coletiva parece 

uma tendência em função de resultados que se apresentam promissores, por outro 

lado, a relativa dependência dos mesmos e de suas representações formais – 

associações e cooperativas – para com o sistema mercantil protegido, acena para um 

cenário preocupante. Os estudos desenvolvidos por Kunrath Silva e Schmitt (2012) 

alertavam para o quadro de maior burocratização e profissionalização dos 

movimentos em atividade colaborativa com o Estado, demonstrando vínculos 

orgânicos entre eles. 
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 Nesse sentido, tal organicidade pressupõe que a tendência do crescimento do 

número de associados no âmbito das organizações coletivas, bem como o nível mais 

elevado de integração dessas organizações e dos movimentos sociais da agricultura 

para com as instâncias do estado, promovem certo nível de requerimento 

informacional e alguma exigência no campo do conhecimento técnico organizacional 

necessários para promover a interface entre os agentes. 

 Em certo sentido, as organizações coletivas de produtores elevam suas 

expectativas por um olhar mais atencioso por parte do estado ao reinvindicar políticas 

públicas que permitam contribuir para a sua reprodução social, ao tempo em que 

surgem determinados custos de transação para viabilizar a interação com os agentes 

governamentais.  

 Esse conjunto de percepções sobre o desenvolvimento e os resultados do PAA 

pode ser melhor compreendido com a descrição quantitativa de seus avanços, 

sobretudo para identificar particularidades que podem clarificar os argumentos de 

nosso estudo.  

 Como pode ser visto na Tabela 9, os recursos destinados à execução do PAA 

pela CONAB 99  têm crescido significativamente desde sua implantação em 2003 

quando sua execução foi de R$ 81 milhões, tendo atingido cerca de R$ 586 milhões 

em 2012 e R$ 224 milhões em 2013. Os dados da evolução dos recursos financeiros 

do PAA, apontam para o volume total de mais de R$ 3 bilhões no período de 2003 a 

2013, embora se observe uma queda acentuada no último ano. 

 Entre os fatores que vem justificando a baixa execução em 2013, estão a seca 

ocorrida no Nordeste, alguma ênfase por parte das Superintendências Regionais no 

programa Venda em Balcão, redução da demanda na modalidade de Compra Direta, 

cancelamento da Formação de Estoque com liquidação física, reformulação dos 

normativos, etc., que somados culminaram com esse desfecho (CONAB, 2013). 

A esse respeito, também cabe considerar dois fatos dignos de nota. O primeiro 

se reporta a atuação da Controladoria Geral da União – CGU em seu papel de 

fiscalização de recursos públicos que, de alguma forma, promoveu em certa inibição 

na evolução dos contratos com o programa, em grande medida pelo desconhecimento 

de sua funcionalidade e operacionalidade regionais. Por outro lado, a exigência de 

                                            

99 Não foram incluídos dados de execução de estados e municípios e PAA Leite. 
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selos de inspeção e certificação de parte dos produtos comercializados pelo PAA, 

também proporcionaram certo nível de desestímulo em muitos casos durante os anos 

de 2012/13. 

 
Tabela 9 – Evolução dos recursos MDA/MDS aplicados na aquisição de produtos do 
PAA de 2003 a 2013. 
 

ANO TOTAL 

2003 81.541.207,29 

2004 107.185.826,34 

2005 112.791.660,39 

2006 200.667.394,34 

2007 228.352.963,49 

2008 272.929.438,86 

2009 363.964.228,12 

2010 379.735.466,39 

2011 451.036.204,40 

2012 586.567.130,50 

2013 224.517.124,45 

TOTAL 3.009.288.644,55 

Fonte: CONAB (SUPAF/GECAF),2013.  
     

 Do ponto de vista das regiões participantes, considerando dados do Programa  

como um todo, e não apenas dos recursos executados pela CONAB, a Figura 14 

mostra que a região Norte contratou recursos correspondentes a 5% do volume total 

em 2012 (ano de maior expressividade da série) e, por ordem, vemos a região Centro-

Oeste como a segunda menor participação com 6% dos recursos. A partir daí, temos 

as regiões de maiores participações, como a região Sudeste com 22%, Sul com 30% 

e o Nordeste com 37%.    
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Figura 14 – Participação no PAA por região geográfica, 2012. 

Fonte: Adaptado de MDA/MDS. 
  

 Essa participação sofreu alterações em 2013. Para esse ano, a região Norte 

elevou a sua participação para 10%, seguida pelo Centro-Oeste com 11%, Sul com 

19% e as regiões Sul e Nordeste, ambas com 30%. Os resultados também 

demonstram que a demanda pelo PAA é variável, devido às características próprias 

de cada região, em termos de organização social local e o acesso à informação por 

parte dos produtores ou de suas representações legais (CONAB, 2013)100.  

 Para os objetivos que persegue esta tese, há que se analisar um período mais 

recente do ponto de vista dos dados do Brasil e de Roraima, tal como mostra a Tabela 

10. Aqui estão contempladas as fontes de recursos de todas as modalidades, 

observando também as entidades executoras do PAA. 

 
Tabela 10 – Evolução do PAA, segundo as entidades executoras e as fontes de 
recursos no Brasil e em Roraima, de 2011 a 2014 (em milhões de reais). 

ANO 
PAA 

MUNICIPAL 
PAA 

ESTADUAL 
PAA  

LEITE 

PAA 
CONAB 

MDS 

PAA 
CONAB 

MDA 

PAA  
CONAB 

MDS/MDA 

PAA TOTAL  
(SEM 

LEITE) 

BR RR BR RR BR RR BR RR BR RR BR RR BR RR 

2011 41,5 0 49,0 0 157,9 0 385,0 1,5 33,7 0,191 418,8 1,7 509,3 1,7 

2012 59,6 0 55,3 0,935 137,7 0 539,3 1,8 47,1 0,789 586,5 2,6 701,5 3,5 

2013 40,1 0 70,9 0,774 107,0 0 204,4 1,8 20,0 0,600 224,5 2,4 335,6 3,2 

2014 29,6 0 34,4 0 30,4 0 122,4 0,09 20,1 0 142,6 0,09 206,6 0,09 

Fonte: elaborado pelo autor, com dados da CONAB (Transparência Pública e PAA 
DATA). 
 

 De acordo com os dados, podemos observar que os recursos do PAA 

executados pela CONAB através do MDS são muito mais expressivos em relação às 

                                            

100  Disponível em: <www.presidencia.gov.br/consea>. Acesso em: 04/02/2014. 
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demais entidades executoras. Veremos, logo mais, que isso significa que o maior 

volume de recursos está direcionado para a “Compra com Doação simultânea de 

Alimentos”, que se destaca frente às outras modalidades.     

 Vemos também que o PAA Estado vem apresentando uma trajetória de 

crescimento até 2013 no Brasil, contrariando as demais entidades executoras que 

sinalizam por uma queda do volume de recursos contratados.  

 O estado de Roraima, muito embora tenha efetuado contratações expressivas 

do PAA Estado, não apresentou uma tendência de crescimento até 2013, tendo nesse 

ano reduzido seu volume de contratações em mais de 160 milhões de reais. Também 

não apresentou nenhuma contratação através dos 15 municípios roraimenses (PAA 

Municipal), inclusive na capital Boa Vista, nem com o PAA Leite, este último como era 

de se esperar, uma vez que não integra a região Nordeste. Ainda sobre Roraima, 

podemos observar a elevação dos contratos através da fonte de recursos do MDA, 

embora, lembramos, tais contratações tenham sido dirigidas para as modalidades 

“Compra Direta” e “Formação de Estoque”. 

 Passaremos, agora, a descrever as operações do PAA com recursos 

provenientes do MDS. De acordo com a Tabela 11, vemos a modalidade de maior 

aplicação de recursos no PAA, o CPR Doação de alimentos, que se destaca como a 

mais expressiva em termos de número de projetos efetuados pela CONAB no ano de 

2011.  

 

Tabela 11 – Modalidades do PAA em números de Projetos, em 2011. 

Modalidade* 
Nº de projetos 

PAA 

COMPRA DIRETA 20 

DOAÇÃO DE ALIMENTOS  38.195 

FORMAÇÃO DE 
ESTOQUE 

44 

Total 38.259 

Fonte: PAA Data. 
* A fonte consultada não disponibilizou os dados do PAA Leite, provavelmente por tratar-se de 
modalidade aplicada aos estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. 

     
 Uma demonstração dos recursos aplicados pelo PAA CONAB (MDS) em nível 

estadual no ano de 2011 é apresentada na Tabela 12. Nesse ano, os estados que 

mais se destacaram com valores executados pela modalidade CPR-Doação foram 
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São Paulo com aproximadamente 47 milhões de reais, seguido por Minas Gerais com 

cerca de 41 milhões, e Pernambuco com pouco mais de 33 milhões de reais.  

 

Tabela 12 – Agricultores participantes e recursos do PAA por Estado (2011). 

UF QUANTIDADE DE AGRICULTORES RECURSOS R$ 

DF 137 601.037,54 

AC 212 852.735,15 

AP 292 1.114.502,33 

RR 374 1.514.543,50 

TO 650 2.743.013,15 

PI 1.195 4.566.426,25 

RJ 1.246 5.564.164,66 

RO 1.411 5.765.331,81 

PA 1.541 6.081.112,62 

AM 1.716 7.207.848,95 

MS 1.753 8.589.627,88 

AL 1.979 9.199.882,43 

PB 2.019 8.570.563,37 

GO 2.050 9.089.625,97 

ES 2.355 10.052.616,16 

MT 2.761 11.349.325,27 

SE 3.236 10.752.123,08 

CE 3.440 14.979.870,51 

MA 4.148 18.331.689,80 

RN 4.176 17.353.029,43 

RS 4.902 23.170.736,35 

PR 6.450 28.476.743,43 

PE 7.532 33.335.511,98 

BA 8.015 25.322.840,78 

SC 8.364 32.362.372,88 

MG 9.762 41.110.261,62 

SP 11.210 46.981.372,76 

Total 92.926 385.038.909,66 

Fonte: elaboração do autor, com dados do PAA DATA. 
  

Por sua vez, os estados de menor captação de recursos foram o Distrito Federal 

com cerca de 600 mil reais, seguido pelo Acre com 850 mil reais e Amapá com 1.104 
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mil reais. Roraima surge na quarta menor colocação com pouco mais de 1 milhão e 

500 mil reais.  

 Em 2012, conforme a Tabela 13, a modalidade Doação Simultânea continua se 

destacando frente às demais, embora o número de projetos em relação ao ano 

anterior tenha sofrido forte redução atingindo pouco mais de dois mil projetos. Por 

outro lado, as modalidades “Compra Direta” e “Formação de Estoque” tiveram forte 

incremento alcançando 58 e 171 projetos, respectivamente. 

  

Tabela 13 – Modalidades do PAA em números de projetos, em 2012. 

MODALIDADE 
PROJETOS  

PAA 

COMPRA DIRETA 58 

DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2.291 

FORMAÇÃO DE 
ESTOQUE 

171 

Total 2.520 

Fonte: PAA  Data. 

  

 Em relação aos recursos aplicados, a Tabela 14 mostra que o Rio Grande do 

Sul lidera as contratações do PAA com mais de 100 milhões de reais, seguido pelos 

estados de São Paulo com quase 70 milhões de reais e Santa Catarina com pouco 

mais de 44 milhões de reais. Entre os estados de menor aplicação dos recursos estão 

Roraima com 1,8 milhão de reais, Acre com 2,2 milhões de reais e Amapá, também 

com 2,3 milhões de reais.  

 Chamamos atenção para a classificação dos estados de menor expressividade 

econômica e demográfica da região Norte, marcadamente os ex-territórios e estados 

fronteiriços Amapá e Roraima, como unidades da federação de menor participação no 

Programa.  

 Considerando os valores totais, o ano de 2012 superou o ano anterior em pouco 

mais de 150 milhões de reais, precisamente R$ 154.346.111,63 (cento e cinquenta e 

quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil, cento e onze reais e sessenta e três 

centavos), registrando um forte avanço no país como um todo.  
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Tabela 14 – Agricultores participantes e recursos do PAA por Estado (em 2012). 

UF 
QUANTIDADE DE 
AGRICULTORES  RECURSOS R$ 

AC 497 2.207.853,10 
 

AL 2.600 12.180.638,18 

AM 1.351 6.135.960,40 

AP 536 2.388.897,23 

BA 9.928 38.791.963,80 

CE 1.981 7.736.825,90 

ES 2.436 10.613.776,88 

GO 2.468 11.303.464,18 

MA 5.521 25.387.476,96 

MG 10.043 42.323.738,22 

MS 2.240 10.467.527,25 

MT 4.070 17.413.312,35 

PA 2.005 8.616.857,67 

PB 2.318 10.175.702,45 

PE 1.639 6.959.701,32 

PI 2.595 10.270.848,43 

PR 9.129 44.363.523,81 

RJ 952 4.324.628,50 

RN 4.957 21.183.644,21 

RO 1.363 5.959.151,10 

RR 425 1.835.665,00 

RS 15.158 106.339.826,29 

SC 10.081 44.551.810,18 

SE 3.911 15.721.708,49 

SP 14.197 69.711.677,18 

TO 519 2.418.842,21 

Total 112.920 539.385.021,29 

Fonte: PAA DATA. 

  

 Para o ano de 2013 vamos observar os dados disponíveis na Tabela 15. 

Percebemos que os contratos da CPR Doação Simultânea da CONAB sofrem nova 

redução, atingindo 826 contratos naquele ano. Essa queda no número de projetos 

também atingiu as demais modalidades “Compra Direta” e “Formação de Estoques”. 

 Em relação aos agricultores participantes e volume de recursos do ano de 

2013, os estados que mais se destacam está São Paulo com mais de R$ 51 milhões 

de reais contratados, seguido pelo estado da Paraíba com cerca de quase R$ 14 

milhões e o estado do Paraná com pouco de R$ 13 milhões, conforme a Tabela 16. 
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Tabela 15 – Modalidades do PAA em números de projetos, em 2013. 

MODALIDADE 
PROJETOS 

PAA 

COMPRA DIRETA 7 

DOAÇÃO SIMULTÂNEA 826 

FORMAÇÃO DE 
ESTOQUE 

13 

Total 846 

Fonte: PAA DATA. 

  

 Podemos observar que entre os menores contratantes está o Distrito Federal 

com cerca de 250 mil reais, seguido pelo estado do Pará com 550 mil reais e pelo 

estado de Sergipe com recursos levemente superiores a 1 milhão de reais. O Estado 

de Roraima figura entre os cinco menores contratantes para esse ano, com recursos 

de R$ 1,8 milhão.  

 Vemos, nesse ano, que estados de participação expressiva em anos 

anteriores, como o Rio Grande do Sul, sofreram forte redução em seus recursos 

contratados junto ao PAA. De qualquer forma, já se observa em 2013 um destaque 

para a captação de recursos pelos estados do Nordeste, como a Paraíba e a Bahia.  

 Sobre a redução substancial de recursos, há que se considerar novas 

modalidades de contratação pelo PAA (Compra Institucional), expansão do PNAE, 

mudanças nas regras de acesso aos programas, e mesmo o incremento da 

fiscalização, que, em conjunto, vêm alterando a demanda pela modalidade CPR-

Doação. Nesse sentido, não obstante o leque de opções em que se encontra hoje a 

agricultura familiar brasileira em termos de comercialização de seus produtos, alguns 

estudos vêm problematizando o acesso dos agricultores familiares aos mercados 

institucionais, no sentido em que há indícios de concorrência entre as organizações, 

prevalecendo uma lógica essencialmente econômica. Segundo um desses estudos. 

  

Notadamente, aquilo que inicialmente se configurava em um ambiente 
profícuo para a interlocução e de fomento às parcerias entre distintos 
segmentos, sobretudo entre os próprios agricultores familiares, parece agora 
converter-se num campo de disputa por mercados. Constatamos isso no 
exame de alguns processos de chamada pública do PNAE, no qual várias 
organizações locais apresentaram propostas de fornecimento do mesmo 
produto, sem nenhum esforço prévio de convergência ou concertação social 
(BECKER et al, 2013, p.3). 
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Tabela 16 – Agricultores participantes e recursos do PAA por Estado (2013). 

UF Nº AGRICULTORES RECURSOS 

AC 416 1.953.502,00 

AL 1.577 8.218.440,92 

AM 899 5.252.237,35 

AP 681 4.242.534,53 

BA 2.685 12.285.252,19 

CE 309 1.297.515,78 

DF 52 247.986,06 

ES 882 4.853.878,67 

GO 1.324 7.236.729,36 

MA 1.815 8.709.479,35 

MG 1.268 7.262.874,63 

MS 1.840 9.725.344,60 

MT 1.215 5.617.299,15 

PA 110 550.683,10 

PB 2.586 13.958.867,42 

PE 1.301 5.405.020,55 

PI 1.062 4.795.220,20 

PR 2.787 13.422.265,22 

RJ 579 2.922.829,80 

RN 1.160 5.336.036,47 

RO 790 3.785.874,66 

RR 368 1.872.744,90 

RS 2.154 13.143.019,41 

SC 962 7.266.467,85 

SE 242 1.072.855,30 

SP 8.440 51.235.172,46 

TO 576 2.808.582,40 

Total 38.080 204.478.714,33 

Fonte: PAA DATA. 

  

 Mas, voltando a questão do número de agricultores familiares participantes do 

PAA, em relação ao ano de 2014, com resultados sujeitos a alterações, novamente 

assistimos a uma queda do número de CDS (Compra com Doação Simultânea) em 

relação ao ano anterior, possivelmente justificada pelas mesmas razões anteriormente 

relatadas, conforme o que se pode constatar na Tabela 17.   
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Tabela 17 – Modalidades do PAA em números de projetos, em 2014. 

MODALIDADE PROJETOS PAA 

CDAF 5 

CDS 482 

Total 487 

Fonte: PAA DATA. 

 

 Entre os estados que se destacam para esse ano, como pode ser observado 

na Tabela 18, estão São Paulo com mais de R$ 35 milhões, Minas Gerais com R$ 

12,7 milhões e Goiás com R$10,9 milhões em recursos contratados. 

  
Tabela 18 – Agricultores participantes e recursos do PAA por Estado (2014). 

UF Nº AGRICULTORES RECURSOS 

AC 24 155.988,20 

AL 1.370 8.806.565,68 

AM 523 3.274.272,45 

AP 236 1.493.990,83 

BA 1.316 7.580.311,15 

CE 76 346.441,40 

ES 1.782 10.884.359,93 

GO 1.701 10.891.842,74 

MA 60 390.000,00 

MG 2.082 12.474.398,09 

MS 307 1.989.510,05 

MT 522 2.722.265,92 

PA 23 110.339,10 

PB 361 2.280.739,01 

PE 189 1.228.492,07 

PR 524 3.222.842,15 

RJ 352 2.149.266,13 

RO 386 2.158.225,57 

RR 15 97.500,00 

RS 1.291 7.530.244,45 

SC 257 1.898.311,19 

SE 361 2.326.025,30 

SP 5.576 35.365.027,34 

TO 545 3.098.131,59 

Total 19.879 122.475.090,34 

Fonte: PAA DATA. 
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 Entre os menores participantes estão os estados Roraima com R$ 97 mil, o 

estado do Acre com R$ 150 mil e o Pará com R$ 110 mil.   

Essa descrição quantitativa do PAA CONAB (MDS) suscita algumas reflexões. 

A primeira delas é que esse quadro conjuntural nos permite dizer que o programa vem 

se capilarizando, no que tange ao acesso pelas diversas regiões e municípios 

brasileiros. Mesmo os estados fronteiriços do Norte do Brasil, embora com números 

mais tímidos, perseveram quanto a participação no Programa. A segunda observação 

importante está relacionada com os estados que mais contratam o PAA CONAB MDS. 

Entre 2011 e 2014, conforme se observa na Tabela 19, as regiões Sudeste, Sul, 

Nordeste e até a região Norte, se revezam entre os estados com mais agricultores 

participantes.  

   

Tabela 19 – Nº de agricultores participantes do PAA CONAB (MDS), em 2011-2014. 

 

ANO 

AGRICULTORES PARTICIPANTES  

UF MENORES 
PARTICIPAÇÕES 

UF MAIORES  
PARTICIPAÇÕES  

2011 DF 
AC 
AP 
RR 

137 
212 
292 
374 

BA 
SC 
MG 
SP 

8015 
8364 
9762 

11210 

2012 RR 
AC 
AP 
TO 

425 
497 
519 
536 

MG 
SC 
SP 
RS 

10043 
10081 
14197 
15158 

2013 AC 
AL 
AM  
AP 

52 
110 
242 
309 

SC 
SE 
SP 
TO 

2586 
2685 
2787 
8440 

2014* 

(Números 
sujeitos a 

alterações) 

RR 
PA 
AC 
MA 

15 
23 
24 
60 

GO 
ES 
MG 
SP 

1701 
1782 
2082 
5576 

Fonte: elaborado pelo autor, com base no PAA DATA. 

  

 A presença mais variada de estados de diversas regiões nas contratações do 

PAA indica que a política está alcançando os agricultores de todo o Brasil. Nesse 

sentido, podemos observar que em 2013 o Estado de Tocantins lidera as 

participações entre os entes federativos, por exemplo.  
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 Em relação aos alimentos adquiridos, nota-se, através da Figura 15, que em 

grande medida são produtos naturais e de alto valor nutritivo, a exemplo de hortaliças 

e frutas. Esse aspecto é especialmente importante, na medida em que o público 

receptor desses alimentos são crianças em idade escolar, pessoas em estado de 

convalescência ou mesmo indivíduos desprovidos das condições mínimas de uma 

alimentação saudável e balanceada. 

 

 

Figura 15 – Categoria de produtos comercializados pelo PAA em 2013. 

Fonte: CONAB, 2013. 
  

 A esse respeito, cabe destacar a relevância da sociobiodiversidade da 

produção do PAA, pressupondo produtos obtidos a partir de bens, serviços e de 

recursos locais. Já vimos o quanto isso é importante para a reprodução social, 

ambiental e cultural de comunidades locais, conforme Tabela 20 abaixo. 

 Nesse sentido, o PAA tem mostrado êxito no que diz respeito à implantação de 

projetos sustentáveis, dando oportunidade às populações locais de obter novas fontes 

de rendas. O Programa vem oportunizando a essas comunidades tradicionais 

melhorias em termos de qualidade de vida, concomitantemente à conservação da 

biodiversidade em seus ecossistemas produtivos. 

 

Os produtos adquiridos pelo PAA são extremamente diversificados, 
totalizando mais de 400 tipos de produtos desde 2003. Em 2013, novos 
produtos foram aderidos à proposta, como a amêndoa de cacau, o abacaxi e 
banana desidratados e o óleo de babaçu. [...] Muitos desses produtos são 
regionais, e sua aquisição opera no intuito de valorizar e respeitar os hábitos 
alimentares locais e a vocação agrícola regional (CONAB, 2013, p.8).   

 

11% 3%

9%

0%

23%

11%

31%

6%

1%

5%

PROCESSADOS

SEMENTES

CARNES

CASTANHAS

FRUTAS

GRÃOS/OLEAGINOSAS

HORTIGRANJEIROS

LATICÍNIOS

MEL



151 

 

Tabela 20 – Evolução dos produtos da sociobiodiversidade. 

PRODUTOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Açaí    x x x  x x 

Amêndoa do licuri      x    

Azeite de babaçu    x x x x x x 

Buriti    x      

Castanha de babaçu    x  x x x x 

Castanha do Brasil x x x x x x x x x 

Cupuaçu    x x x x x x 

Farinha de Baru   x x      

Jenipapu      x  x x 

Mesocarpo de babaçu  x  x  x    

Óleo de babaçu     x     

Pequi  x x x    x x 

Urucum     x x x x x 

Fonte: Relatório da Evolução das Operações do PAA (2013). 

  

 Ou seja, de uma maneira geral, o PAA tem sido avaliado de forma muito 

satisfatória enquanto aos seus alcances. Pressupomos que a consecução de tais 

objetivos está associada à magnitude da vitalidade das relações entre os diversos 

atores. Esse entendimento pode ser observado a partir da identificação dos níveis das 

relações sociais em rede e também pelo grau de envolvimento na obtenção de 

recursos junto às esferas do poder constituído, por parte dos atores (entidades, 

agricultores, órgãos públicos e agentes sociais) envolvidos. 

 As respostas, via de regra, redundam na argumentação de que os resultados 

das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dependem, em grande 

medida, das próprias comunidades onde tais processos estão sendo implementadas, 

ou seja, do capital social, entendido enquanto uma conjunção de forças sociais locais 

capazes de estabelecer normas e redes sociais voltadas para o desenvolvimento de 

ações coletivas benéficas à comunidade (MOYANO, 2006). 

 Ocorre que sua expansão em modalidades de ação como e qualitativa, quando 

se considera os aspectos culturais e de inclusão social, não o isenta de dificuldades, 

cabendo ressalvar a necessidade de particularizar os estudos em contextos ainda 

pouco estudados. 
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 Aqui nos interessa observar, principalmente, alguns resultados de pesquisas 

cuja ênfase recai sobre os processos de desenvolvimento do Programa em diferentes 

contextos. A região Norte, que abarca o macro ambiente de nosso estudo, detém a 

menor participação em relação às outras regiões do país e com ela a presença 

insistente de seus estados menos desenvolvidos, o que pode estar sinalizando com 

importantes fatores que devem ser considerados quando se pensa em aplicar políticas 

públicas em um país tão diverso quanto o nosso.  

 

Uma política pode apresentar resultados diferentes quando aplicada em mais 
de um local, visto que as diferenças entre as características sócio-
demográficas dos beneficiários, dinâmicas socioeconômicas locais, 
organização das instituições públicas, formação dos servidores, competência 
dos gestores, entre outros fatores, podem estabelecer interações entre si e 
influenciar os resultados (ALMEIDA; FERRANTE, 2009, p.2). 

  

Dessa forma, realizar uma rigorosa aproximação com a realidade do PAA em 

Roraima é o foco essencial desta tese. Entendemos que sua relevância deriva da 

escassez de informações, não somente sobre o aludido programa nas zonas 

setentrionais do país, mas sobre as particularidades dos diversos coletivos que atuam 

na operacionalização desta política pública.  
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7 A trajetória do PAA CPR doação em Roraima/Boa Vista 

 

  

Esta seção tem como objetivo descrever e discutir as operações do PAA em 

Roraima com ênfase em Boa Vista, particularmente na modalidade CPR Doação ao 

longo de seus anos de implementação e desenvolvimento, qual seja, entre o período 

compreendido entre 2007 e 2013.  

 Consideramos que esta abordagem detalhada dos números do PAA é essencial 

para uma compreensão e análise do contexto estudado, na medida em que demonstra 

a riqueza do que está acontecendo em termos de evolução dos contratos CPR Doação 

em Boa Vista, bem como dos desafios que se apresentam no horizonte imediato e no 

longo prazo. A principal fonte de dados foi o Portal da Transparência da CONAB, assim 

como relatórios do PAA e as informações colhidas junto aos técnicos da CONAB-RR e 

demais entrevistados.  

 Muito embora os primeiros contratos com o PAA CPR Doação em outros estados 

do Brasil tenham sido realizados a partir de 2003, como já vimos, em Roraima, devido 

às dificuldades operacionais e administrativas, seu início foi postergado para o ano de 

2007. A Figura 16 mostra a evolução dos contratos PAA CPR Doação em Roraima e Boa 

Vista para o período de 2007 a 2013.  

A partir dos dados é possível visualizar a posição ocupada pela capital Boa Vista 

no conjunto geral do estado de Roraima, no que tange aos recursos aplicados na 

modalidade estudada. Como se pode observar, o município de Boa Vista responde pela 

maior parte dos recursos contratados pela CPR Doação no estado com destaque para o 

ano de 2012, quando absorveu a totalidade dos valores. Esse mesmo desempenho pode 
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ser visualizado no ano de 2013, quando Boa Vista respondeu por 95,23% em termos do 

volume total de recursos aplicados, como vimos. 

 

 

Figura 16 – Valores contratados pelo PAA – CPR Doação em Roraima e Boa Vista – 
RR. 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos dados da CONAB. 
  

  

 Em relação ao início das atividades do PAA em Roraima, faz-se mister alguns 

importantes registros que esclarecem o retardamento das atividades do programa. A 

princípio, Roraima não tinha uma superintendência regional, embora já tivesse uma 

unidade armazenadora do sistema CONAB com operacionalização subordinada à 

gerência do estado do Amazonas (SUREG-AM). Vejamos um trecho alusivo por parte de 

um representante da CONAB.  

 

 Mas eu posso puxar pelo fato de estar na CONAB desde 2005, que o PAA foi 
criado em 2003, já existia o PAA, legalmente a CONAB já executava o PAA 
desde 2003, mas RR ainda não tinha uma superintendência regional, então as 
atividades do PAA eram executadas pela unidade armazenadora, mas sempre 
ligada, sob a gerência, a orientação, o comando, da superintendência do 
Amazonas, era subordinada à SUREG do Amazonas. (REPRESENTANTE DA 
CONAB-RR).  

 

 Outro importante ponto a ser destacado trata da infraestrutura da unidade 

operacional de Roraima. Nesse sentido, as dificuldades inerentes à sua limitada 
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estrutura, em especial quando se trata do interior do estado, especialmente em relação 

a recursos humanos e recursos físicos, foram limitantes para o pleno desenvolvimento 

das ações e programas institucionais. 

 A partir de 2009, com a SUREG-RR, os contratos com o PAA se intensificam em 

termos de valores de contratação mais expressivos, até o ano de 2013. Pode-se afirmar 

que, de fato, o início das atividades do PAA CPR Doação em Roraima ocorreu a partir 

de 2009, conforme o relato abaixo.  

 

A CPR Doação já precisava de um trabalho mais dinâmico de acompanhamento 
das organizações, de discussão da proposta, e como não tinha superintendência 
aqui, não foi implementada. Houve um projeto só em 2007, que pela dificuldade 
da superintendência tão distante, ele só foi operacionalizado em 2009, e eu já 
estava aqui. (...) Aí, em 2010, com a criação da superintendência, foi criada a 
estrutura básica, pra que, aí sim, se discutissem propostas, que fosse discutido 
com as organizações as propostas e o PAA tomasse mais corpo, mais formato 
mesmo; foi a partir de 2009, só, ou 2010. (REPRESENTANTE DA CONAB-RR).  

 

 Voltaremos a esse assunto quando tratarmos do ambiente institucional de 

Roraima. No que se refere, especificamente, às operações de Compra da Agricultura 

Familiar com Doação Simultânea, foco de interesse deste trabalho, torna-se importante 

analisar o número de organizações proponentes que acessaram o PAA e o grau de 

continuidade deste acesso em termos do número de anos. A Tabela 21 informa as 

organizações proponentes que efetuaram contratos CPR Doação no interior do Estado 

de Roraima (RR) e em sua capital Boa Vista (BV). Incluimos informações de contratação 

acumulada por organização contratante, com o intuito de identificar as mais expressivas 

em termos de participação no PAA.   

Em Roraima, o PAA CPR Doação mobilizou 18 organizações proponentes durante 

o período analisado 101 , com 48 contratos executados com a CONAB no total. As 

organizações com maior número de contratações foram o CIR – Conselho Indígena de 

Roraima, a COOPER5 – Cooperativa dos Cinco Polos e a ASA – Associação Setentrional 

dos Apicultores, todas sediadas em Boa Vista.  

  

 

                                            

101 Importante registrar que organizações como a Cooperativa Cooperhorta não consta nos registros 
estatísticos de acesso ao Programa pela contratação recente em que se encontra.   
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Tabela 21 – Organizações proponentes, acesso por ano, e efetividade de participação 
no mecanismo CPR Doação em Roraima (RR) e Boa Vista (BV), entre 2007 e 2014. 

ANO ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES RR BV 
Nº 

ACESSO/ANO 
Nº ACESSO 

ACUMULADO 

2007 Z-40 – Colônia Pescadores x 0 1 1 

2008  0 0 0 0 

2009 
 

AMAZONVALE – Coop. Produtores 
ASA – Assoc. Apicultores 

ASSAM – Assoc. Apicultores 
APIS – Assoc. Apicultores 

COOPARFAC – Coop. Agricultores 
REI DO CAMPO – Assoc. Agricultores 
SERRA BONITA – Assoc. Produtores 

 
 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

2010 CIR – Conselho Indígena 
ASA – Assoc. Apicultores 

ASSOCPOLO1 – Assoc. Agricultores 
COOPER5 – Coop. Agricultores 

APIS – Assoc. Apicultores 
SERRA BONITA – Assoc. Produtores 
COOPARFAC – Assoc. Produtores 
ASSOC SUL – Assoc. Apicultores 

 
 
 
 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
1 

2011 CIR – Conselho Indígena 
COOPER5 – Coop Agricultores 

ASA – Assoc. Apicultores 
APIS – Assoc. Apicultores  

TABALASCADA – Assoc. Indigena 
ASSOC Z06 – Colônia Pescadores 

 VISTA ALEGRE – Assoc. Agric Pesc 
REI DO CAMPO – Assoc. Agricultores 

ASSAM – Assoc. Apicultores 
ASSOC Z 05 – Assoc. Pescadores 

 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

2012 COOPER5 – Coop. Agricultores 
APITSM – Assoc. Indígena São Marcos 

CIR – Conselho Indígena 

 x 
x 
x 

2 
1 
2 

5 
1 
8 

2013 COOPER5 – Coop. Agricultores 
ASA – Assoc. Apicultores 

APISM – Assoc. Indigena Serra Moça 
CIR – Conselho Indígena 

ASSOCPOLO1 – Assoc. Agricultores 
APIS – Assoc. Apicultores 

 
 
 
 
 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

2 
2 
1 
2 
1 
1 

7 
6 
1 

10 
2 
4 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da CONAB até 2014. 
  

 Considerando que somente em 2009, com a criação da SUREG-RR, foram 

efetivados em nível mais intensivo as contratações da CPR Doação, como vimos, 

verificamos que as entidades que acessaram o programa por um período mais longo no 

município de Boa Vista, digamos de 3 a 4 anos, é bastante limitada, estando resumidas 

àquelas anteriormente citadas. Essa observação já nos provoca uma certa inquietação 

por mostrar dados em que a rede de entidades participantes do PAA em Roraima não é 
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quantitativamente expressiva, se considerarmos a efetividade das organizações na 

execução dos contratos com a CONAB. 

 A evolução do número de organizações que acessaram o PAA CPR Doação 

durante o período de 2007 a 2013 pode ser visualizada na Figura 17. De acordo com os 

dados, o número de organizações que acessaram o PAA CPR Doação no interior do 

estado decresceu de sete organizações em 2011 para o acesso de apenas uma 

organização em 2013. Boa Vista vem apresentando uma tendência de crescimento das 

organizações que acessam o PAA, não obstante esse quantitativo não seja expressivo, 

mas redundantemente sustentado pelas mesmas organizações.   

 

 

Figura 17 – Evolução do número de organizações que acessaram o PAA - 
CPR Doação em Boa Vista – RR. 

Fonte: elaborado pelo autor, com dados da CONAB. 
  

 Se em termos absolutos o número de organizações executoras da modalidade 

CPR Doação, bem como sua efetividade contratual, não são expressivos, chama 

atenção sua diversidade social, bem como suas diferenças existentes no que tange ao 

formato jurídico das organizações dos proponentes envolvidos na operacionalização do 

programa. Consideramos a importância desse aspecto em virtude das características da 

agricultura familiar na região Norte.  

 Dessa forma, destacamos a significativa participação de entidades indígenas 

(associações, conselhos), de cooperativas e associações de agricultores, pescadores e 
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de apicultores no PAA. Trata-se, portanto, da diversidade com que se estrutura a 

agricultura familiar em Roraima, sujeita aos desafios e as dificuldades organizacionais 

de execução dos contratos, como veremos mais adiante. 

 Se um dos objetivos mais importantes do PAA é o fortalecimento da agricultura 

familiar, proporcionando as oportunidades e os desafios do acesso aos mercados, bem 

como do aprimoramento organizacional de suas entidades representativas, a 

mensuração da quantidade de agricultores familiares participantes do programa torna-

se um de seus principais critérios de avaliação.  

 A Figura 18 mostra o número de famílias de agricultores que participaram do PAA 

ao longo dos anos de 2007 a 2013 em Roraima e na capital (Boa Vista). Nesse período, 

os produtores realizaram mais de 1500 operações de contratação através do PAA. Nesse 

sentido, embora possa parecer pouco expressivo, se considerarmos o coletivo estadual 

de agricultores familiares em Roraima como algo em torno de 10 mil famílias102, aquele 

número aparece com maior projeção e importância para a categoria.  

  

 

Figura 18 – Nº de agricultores participantes no PAA – CPR Doação entre 2007-2013. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da CONAB. 
 

Cabe destacar que enquanto no interior do estado, como um todo, o número de 

acessos manteve-se mais ou menos estável nos anos de 2007, 2009 e 2010, com um 

crescimento mais expressivo em 2011, nos anos mais recentes, 2012 e 2013, a 

participação das famílias decresceu até níveis inferiores ao primeiro ano da série. Já em 

Boa Vista, no entanto, o número cresceu significativamente, à exceção do ano de 2013 

                                            

102  Conforme o CENSO AGROPECUÁRIO DE 2006, Roraima tem 10.310 estabelecimentos 
agropecuários, sendo 8.908 enquadrados como agricultura familiar, conforme: www.ibge.gov.br .   
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quando o número de acessos teve ligeira queda em relação ao ano anterior. A 

inoperância do ano de 2008, em ambos os casos, nos parece associada às mudanças 

na gestão da SUREG-RR103, com reflexos no desempenho da unidade.   

 Do ponto de vista da contribuição para a renda dos agricultores familiares, 

conforme pode ser visualizado na Figura 19, o programa vem proporcionando um 

rendimento médio em torno de R$ 4mil/ano por família, tanto nos municípios do restante 

do estado, quanto na capital Boa Vista, durante o período analisado. No ano de 2012 

somente Boa Vista efetuou contratos com a CONAB e em 2013 a renda média no interior 

do estado alcançou mais de R$ 6mil/ano, embora para o atendimento de apenas 14 

agricultores. 

 

 

Figura 19 – Renda média anual dos agricultores paticipantes do PAA – CPR Doação. 

Fonte: elaborado pelo autor, com dados da CONAB. 
 

 Mas sobre o impacto na renda, cabem mais algumas observações. A primeira, diz 

respeito ao período analisado que foi de 2009 a 2013, lapso temporal de efetiva 

contratação das CPR’s. Em segundo lugar, o rendimento médio tende a crescer em 

função do aumento do valor pago pela CONAB (CPR’s Doação) às famílias de 

produtores. Por exemplo, em 2012 o valor máximo pago por família era de R$ 

                                            

103 Superintendência Regional da CONAB em Roraima. 
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4.800,00/ano/DAP; em 2013 esse valor foi elevado para R$ 6.500,00/ano/DAP; e, em 

2014 o limite máximo a ser pago foi elevado para R$ 8.000,00/ano/DAP104.   

 Em relação ao volume de alimentos comercializados pelas CPR’s Doação da 

CONAB, conforme Figura 20, verificamos a relativa estabilidade nas operações do 

interior do estado com produção em torno de 150 toneladas de alimentos, entre os anos 

de 2009 a 2011. A partir daí o volume comercializado decresce acentuadamente para 12 

toneladas em 2013. Tal desempenho, como demonstraremos na seção seguinte, está 

associada às debilidades institucionais do interior do estado de Roraima, que se 

expressa de maneira exacerbada em relação à capital. 

 Na capital Boa Vista, ao contrário, o volume comercializado somente foi inferior 

ao interior do estado em 2009 quando produziu 70.000Kg, e em todo o restante do 

período a quantidade produzida foi superior ao interior, alcançando cerca de 970 

toneladas (970.000kg) em 2012 e 820 toneladas (820.000kg) em 2013.   

 

 

Figura 20 – Quantidade (KG) de produtos comercializados pelas CPR’s Doação em 
Roraima e Boa Vista – RR (2007-2013). 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da CONAB. 
   

 Um outro aspecto de relevância quando tratamos da descrição dos contratos e 

                                            

104 Nesse caso, as famílias beneficiárias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 
do governo federal (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO; MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 
BARRAGENS; MOVIMENTO SEM TERRA, 2014). 
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dos produtos refere-se ao exame mais cuidadoso dos tipos e das quantidades de cada 

alimento. Para isso, vamos observar a Tabela 22, cuja CPR de número RR/2011/02/004 

foi proposta pelo Conselho Indígena de Roraima – CIR, tendo como entidade beneficiária 

o Centro de Formação Raposa Serra do Sol. 

 De acordo com os dados apresentados, verificamos que os alimentos são 

comercializados em sua forma natural, à exceção do beijú e do polvilho que são oriundos 

de processos de beneficiamento. Chama atenção a importância das pimentas, de 

variados tipos, mostrando a preferência indígena por este tipo de alimento. A batata doce 

parece se fazer presente em substituição à batata inglesa, uma vez que esta não se 

produz na região Norte do Brasil. 

 

Tabela 22 – Descrição dos produtos da CPR Doação RR/2011/02/004. 

Ano: 2011                  Modalidade : CPRDoação                      UF:RR               Município: Boa Vista 
Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS 

Produto Quantidade em KG Produto Quantidade (KG) 

Abobrinha 
Acerola  
Alface 
Banana Comum 
Batata Doce 
Beijú  
Berinjela  
Beterraba 
Boi Vivo  
Caprino em Pé 
Castanha de Cajú Assada 
Cenoura 
Cheiro Verde em Molho 
Coco Verde 
Farinha de Mandioca 
Amarela 
Feijão Verde em Vagem 
Frango Vivo 
Goiaba  

1.000 
250 
25 

2450 
1000 
500 
100 
300 
3275 
700 
100 
300 
15 
391 
960 
1500 
900 
235 

Jenipapo 
Kumagi 
Laranja  
Limão  
Manga  
Maracujá 
Maxixe  
Melancia  
Peixe  
Pepino  
Pimenta de Cheiro 
Pimenta Jequitaia 
Pimenta Molho 
Pimentão 
Polvilho  
Raiz de Mandioca 
Suíno Vivo  
Tomate 

100 
10 
750 
1500 
500 
1000 
250 
1000 
900 
250 
50 
3 
10 
140 
400 
2580 
700 
380 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da CONAB (adaptado). 

 

 A relação de alimentos da CPR analisada tem forte conotação regional com 

destaque para a farinha de mandioca amarela, o feijão verde em vagem, o kumagi, a raiz 

de mandioca, peixes regionais (Aracu, Jundiá, Liro, Mandubé, Matrinxã, Pirarara, 

Surubin), além do caso já mencionado das diversas modalidades de pimentas. Produtos 

regionais refletem a riqueza da biodiversidade local, dessa forma o cará, o murici, 

somente para citar outros exemplos, se convertem em produtos associados às 
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estratégias de sobrevivência de comunidades tradicionais e de agricultores familiares, 

assim como da cultura gastronômica desta região brasileira. 

 De maneira curiosa, mas adequada para o contexto local, os animais são 

comercializados vivos. Esse fato deve-se à falta de infraestrutura sanitária na rede das 

entidades proponentes de Boa Vista, especialmente de aparato inspecional, seja 

municipal ou estadual, para assistir e respaldar os abates. Isso não é exatamente um 

empecilho para a comercialização, uma vez que diversas manifestações que colhemos 

a campo sinalizaram que as crianças adoram um “frango caipira” preparado, na hora, em 

seus domicílios. Nesse caso, os beneficiários consumidores se expandem para além do 

estudantado, chegando aos funcionários e aos professores que integram a comunidade 

escolar.  

 Por fim, um caso particular de CPR Doação para a produção de buritis105  e 

semente de feijão merece destaque. Trata-se de uma modalidade especial de CPR 

Doação através da qual os objetivos transcendem o apoio à agricultura familiar e à 

segurança alimentar, para alcançar os propósitos de preservação do meio ambiente e 

multiplicação de sementes tradicionais. Esse foi o caso, por exemplo, da CPR Doação 

RR/2013/02/003, cuja proponente COOPER5 contratou junto à CONAB a produção de 

10.000 Kg de sementes de Buritis e 17.000 Kg de Feijão Caupi. Os 54 agricultores 

envolvidos com a produção receberam R$ 213.000,00 pela entrega à Casa Familiar 

Rural, localizada na mesma comunidade onde vivem os produtores. Descreveremos as 

relações sociais em torno dessa modalidade e os reflexos no ambiente institucional 

boavistense nas seções seguintes.  

 Com relação aos alimentos, há casos dignos de nota que quisera apresentar. Por 

exemplo, a comercialização do milho não ocorre na forma de grãos, mas como milho 

verde em espiga. Dessa forma pode ser usado na alimentação humana, como 

mungunzá 106  ou bolos, por exemplo, e seus resíduos podem ser ministrados aos 

animais, como palhada, sabugo, etc.  

                                            

105 O buriti (Mauritia flexuosa) é uma palmeira reconhecida como ‘boi vegetal’ pela sua ampla e variada 
utilização como fornecedora de palhas para coberturas de casas e malocas indígenas, como alimento na 
forma de farinhas, doces, etc., bem como pela sua importância ecológica. De grande importância na 
manutenção de olhos d'água (nascentes), chega até a conservar locais alagadiços, de água pura e 
permanente. Em locais onde os olhos d'agua estão secando, recomenda-se que se plante a palmeira. 
(Conforme disponível no site: http://www.amda.org.br ). 
106 Mungunzá é um mingau de grãos de milho para ser saboreado no café da manhã, e também pode ser 
consumido como sobremesa. 

http://www.amda.org.br/
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A CONAB só compra verde, tudo verde. O que entende a CONAB? O milho 
verde pode ser feito uma variedade de alimento, mingau, canjica, bolo de milho, 
tudo que é feito de milho. Então se você vende milho seco, eles disseram que o 
produtor sái perdendo, porque o produtor tem que deixar ele secar e vai tirar 
muita coisa dele. Então, assim entende a CONAB, e é bem melhor para os 
produtores; vende com tudo, com sabugo, com a palha do milho, depois ele 
serve pra dar pros animais. (AGRICULTOR DA REGIÃO DAS SERRAS).  

  

 Os relatórios da CONAB referentes aos anos 2007 a 2009 fazem referência ao 

número de consumidores beneficiados pelos contratos CPR Doação. Via de regra, os 

números são expressivos e podem atingir até 10.000 pessoas em um único contrato. Foi 

o caso, por exemplo, da Colônia de Pescadores Z-40, cuja produção em 2007 de 24,45 

toneladas de pescado, havendo sido distribuída para 9.953 beneficiários em diversas 

entidades de relevância social (hospital, creches, associação de moradores, SESC LER, 

PETI e escolas). O mesmo ocorre com a melancia ou com o mel, produtos que são 

entregues de uma única vez para centenas de beneficiados. 

 

E tem muitos produtos que podem ser produtos-safra: melancia, laranja, abacaxi, 
banana, batata, cará. A CONAB até incentiva que nós que habita a serra 
plantemos bastante cará, batata. Porque vocês não plantam muito cará? Serve 
pra merenda escolar, serve pra mingau, merenda, colocar na carne, no almoço, 
enfim, serve pra muita coisa. E tem muitos produtores que estão se incentivando 
com isso e plantam esses tipo de produto. E de fato, nós temo que altear mais a 
nossa plantação. (TUCHAUA 107  DA COMUNIDADE INDÍGENA RAPOSA 
SERRA DO SOL).   

 

 Voltando ao caso do mel, se a distribuição ocorrer em sachês ou pequenos 

vasilhames de 100 ou 200 gramas, o cálculo dos cosumidores beneficiados corresponde 

às pessoas de todas as entidades que efetivamente receberam uma unidade do produto. 

Nessas condições, as estatísticas parecem superestimar os resultados do programa em 

função da distribuição de alimentos sazonais e com isso não se pode falar no acesso à 

“alimentação em quantidade, qualidade e regularidade” como está previsto no texto da 

Lei 12.512/11 que altera as finalidades do Programa de Aquisição de Alimentos.  

 O que estamos querendo dizer é que a doação efetiva e periódica de alimentos 

(frutas, verduras, carnes, etc.) às entidades de relevância social, nos parece mais 

adequada e melhor cumpridora dos objetivos das políticas sociais de inclusão alimentar, 

                                            

107 Denominação do chefe de comunidade indígena no Norte do Brasil. 
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nos quais o PAA assume destaque. Também vamos observar melhor todas essas 

questões com a análise qualitativa a seguir realizada nas seções subsequentes.  

 Não obstante, queremos enfatizar um aspecto fundamental para que o programa 

possa atingir seus objetivos, em especial em regiões menos desenvolvidas como é o 

caso do estado de Roraima. Trata-se das possibilidades de comercialização de 

pequenas quantidades de alimentos, frutas ou verduras, através da CPR Doação.  

 A CPR Doação RR/2013/02/0015, cuja proponente foi a Associação de 

Produtores Polo 1 do Projeto de Assentamento Nova Amazônia, contratou recursos da 

ordem de R$ 110.500,00 para o fornecimento de alimentos através de um conjunto de 

19 produtores. A entidade beneficiária foi a Associação Grupo de Mães ANJO DE LUZ, 

entidade assistencial para pessoas com deficiência física. 

 Uma versão resumida da CPR pode ser visualizada na Tabela 23. A divisão das 

quantidades em valores mensais, apenas para efeito de análise, corresponde às 

entregas de 30,25kg de abóbora, 11kg de bolo caseiro, 29,17kg de mamão, 16,67kg de 

maracujá, 65,8kg de matrinxã, 29,17kg de maxixe, 166 espigas de milho verde e 25kg 

de quiabo.   

   

Tabela 23 – Descrição dos produtos da CPR Doação RR/2013/02/0015. 

Ano: 2013               Modalidade : CPRDoação                     UF:RR                   Município: Boa Vista 
Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS 

Produto Quantidade em 
KG 

Produto Quantidade em 
KG 

Abóbora Comum 
Bolo Artesanal de Macaxeira 
Mamão  
Maracujá 

363 
132,5 
350 
200 

Matrinxã 
Maxixe 
Milho Verde em Espiga 
Quiabo 

790 
350 
2000 
300 

 Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da CONAB (adaptado). 

 

 Tomemos alguns casos como exemplo. Se dividirmos a quantidade mensal em 

entregas semanais chegaríamos ao fornecimento de, aproximadamente, um bolo de 2,75 

kg/semana, 7,29 kg/semana de maxixe ou mesmo de 6,25 kg/semana de quiabo. Trata-

se, portanto, de se oportunizar ao agricultor familiar a comercialização de produtos 

diversificados em pequenas e médias quantidades, o que de outra forma se converteria 

em autoconsumo, com algum desperdício, ou na venda a atravessadores sem nenhum 

poder de barganha diante da perecibilidade do produto. 
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 Dessa forma, compreendemos a importância da realização de políticas públicas 

de segurança alimentar para populações carentes, mormente ao que tange ao 

recebimento e consumo efetivo de alimentos nutritivos, bem como para a produção em 

pequena escala da agricultura familiar, assegurada ou garantida, pela compra pública. 

Ocorre que o movimento em busca desses mercados institucionais protegidos deve 

considerar as estruturas das redes sociais locais constituídas, bem como o entendimento 

da importância da vitalidade das relações entre os diversos atores para a sua plena 

execução.  

 Esse entendimento pode ser observado a partir da identificação dos níveis de 

centralidade, frequência e formalidade das relações em rede e também pelo grau de 

reputação, informação e habilidade de obtenção de recursos junto ao poder constituído, 

por parte dos atores envolvidos. 

 As respostas, via de regra, redundam na argumentação de que os resultados das 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dependem, em grande medida, das 

próprias comunidades onde elas estão sendo implementadas, ou seja, do capital social, 

entendido enquanto uma conjunção de forças sociais locais capazes de estabelecer 

normas e redes sociais voltadas para o desenvolvimento de ações coletivas benéficas à 

comunidade (MOYANO ESTRADA, 2001).  

 Essa é uma questão que nos parece fundamental e que retomaremos na próxima 

seção quando trataremos do desenvolvimento do programa PAA CPR Doação no 

assentamento Nova Amazônia, município de Boa Vista, a partir do cruzamento com os 

fundamentos teóricos de capital social. 

 Por ora, entendemos que Roraima é uma unidade da federação marcada por 

grandes problemas estruturais que impactam fortemente sobre grupos fragilizados, os 

quais, em princípio, são tidos como o público preferencial do PAA. O reflexo dessas 

debilidades estruturais e organizacionais, bem como a influência do ambiente 

institucional local pode ser compreendido a partir da análise que se segue.  
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8 Uma análise da rede local do PAA CPR doação em Boa Vista – RR (assentamento 

Nova Amazônia), em termos de capital social108 

 

 

 Nesta seção, utilizaremos o enfoque da análise de redes para descrever a rede 

social gerada em torno do PAA CPR Doação109, bem como para entender como se 

processam as relações que se produzem entre seus atores e seus efeitos em termos da 

formação e/ou sedimentação de capital social. 

 Do ponto de vista metodológico, adotamos nessa seção as seguintes categorias 

de análise: 1) as obrigações e compromissos dos atores sociais e institucionais do PAA 

segundo o grau de confiança entre eles; 2) o potencial informativo gerado das relações 

sociais ao facilitar aos diversos atores do Programa o acesso à informação; 3) a 

atribuição de autoridade a certos atores para o exercício da correspondente liderança; e, 

4) o nivel de reciprocidade e ajuda mútua como expressão real da solidariedade e coesão 

social existente dentro da comunidade local. 

 Dado que nosso interesse está focalizado em analisar os efeitos do PAA no âmbito 

dos atores de quem dele participa e como o estudo empírico, para efeito de rede social, 

metodologicamente incorpora uma unidade de análise para efeito de coleta dos dados 

relacionais, centramos nossa análise no Assentamento Nova Amazônia – PANA, uma 

vez que essa entidade concentra a maior expressão da agricultura familiar municipal.  

 Essa rede de produtores do PANA está fortemente vinculada à COOPER5, 

                                            

108 Uma versão desses conteúdos encontra-se publicada na Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros. 
109 Relembramos que a CPR Doação é uma abreviação da Cédula do Produtor Rural - CPR, documento 
emitido pela organização fornecedora para a CONAB, com a finalidade de contratação dos recursos 
financeiros, cujo modelo de referência encontra-se em anexo. 
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entidade cujo quadro social abriga o maior número de agricultores que acessam o PAA 

CPR Doação em Boa Vista, ademais da estreita vinculação que tem com o sistema 

SESC MESA BRASIL, que, por sua vez, se destaca no atendimento aos beneficiários 

consumidores do programa, além das entidades e organismos públicos ou semipúblicos 

que participam de sua implementação, como já vimos em seções anteriores.  

 Como ponto de partida, considerando que em grande medida buscamos um maior 

aprofundamento sobre a situação atual dos agricultores do Projeto Nova Amazônia, 

faremos previamente uma breve descrição do assentamento (localização geográfica, 

estrutura, número e características dos produtores assentados, etc.), expondo, em 

sequência, algumas características relativas ao seu processo de gênese, constituição e 

desenvolvimento.  

 

 

8.1 O projeto de Assentamento Nova Amazônia 

 

 

 O Assentamento Nova Amazônia está situado na BR 174, em sentido Norte, a 37 

km da capital Boa Vista. Foi criado pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA do Estado de Roraima, na área da antiga Fazenda do Grupo Econômico 

Bamerindus e incorporada ao patrimônio da união em 1988 como pagamento de dívidas 

contraídas pelos seus proprietários.   

 O processo de criação do PANA esteve marcado por fortes mobilizações políticas. 

Esse processo teve início em 2003 com a ocupação da rodovia de acesso à Fazenda 

Bamerindus por um grupo de pessoas que protestava por conta de suas precárias 

condições de vida e pela falta de emprego. Em uma das entrevistas realizadas, um dos 

protagonistas dessas mobilizações relatou o que se segue:  

 

Primeiramente fizemo um ranchozinho, eu não tinha transporte nenhum, nem 
eles, botemo na garupa de uma bicicleta e saímos daqui pra lá. Cheguemos lá, 
tardezinha, sem barraco nenhum, não tinha nada. Aí arranjamo lá onde dormir, 
fiquemo por lá. Tinha uma casinha de apoio pra quem não tinha barraco, ficava 
lá. Aí armemo nossa redinha e no outro dia corremo pra fazer nosso barraco. Aí 
fiquemo nesse processo lá; passou, acho que 4 a 5 meses na beira de estrada. 
Ai a federal, por ser uma BR, acampado na BR, a federal começou a implicar. Ai 
o que é que o INCRA fez, então embora jogar esse pessoal pra dentro da 
fazenda (AGRICULTOR 02).  
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 A superfície de 77.688 hectares foi dividida em duas áreas: uma, à esquerda da 

já citada rodovia BR-174, denominada “Murupu”, e, a segunda, denominada “Truaru”, na 

margem direita da rodovia. O projeto de assentamento foi parcelado em cinco polos, 

cada um deles destinado a um tipo de exploração agropecuária, reunindo, em 2012, um 

total de 650 famílias. O contingente populacional foi formado por antigos trabalhadores 

da Fazenda Bamerindus, mas também por pessoas provenientes do restante do estado, 

de outras unidades federativas como o Rio Grande do Sul ou Maranhão, mas 

destacadamente por estados do Nordeste. 

 A precariedade do cenário produtivo do assentamento era flagrante, fato que não 

representa nenhuma novidade no Brasil, mas que adquire características muito especiais 

nessa parte do país, dado que surge dentro do Cerrado, (conhecido pelos roraimenses 

como “lavrado”), um ecossistema onde os solos são de escassa fertilidade agrícola, 

demandando investimentos importantes em matéria de fertilização. Ademais, para 

suportar os elevados índices de evapotranspiração do solo devido às altas temperaturas 

da região era também necessária alguma infraestrutura de irrigação, sem a qual as terras 

não poderiam produzir adequadamente, especialmente no caso de hortifrutigranjeiros. 

Voltaremos a falar sobre as dificuldades em se produzir no cerrado roraimense na 

próxima subseção.  

 Estamos, portanto, ante uma realidade social e econômica de precariedades, 

devido às dificuldades naturais da região amazônica, mas também pelo escasso nível 

de qualificação de uma população que vinha vivendo majoritariamente abaixo dos limites 

da subsistência. Esse conjunto de vicissitudes foi importante para fortalecer a união das 

familias assentadas, já que lhes permitiu estabelecer objetivos que viessem ao encontro 

do interesse geral e em prol de um bem comum, identificado, mormente, com a luta diária 

de sobrevivência e pela emancipação social do grupo. 

 
Então foi assim, a gente começou, fez esse movimento, passou sete meses ali 
na beira da estrada, e não podiamos nem entrar lá na fazenda pra pegar água. 
As pessoas via a gente assim como se fosse umas pessoas desocupadas, não 
tinham nada o que fazer, que não tinha objetivo na vida, o que era bem diferente, 
né. Que a vontade da gente e o anseio da gente era outro, era ter um pedaço da 
terra. [..] Mas com o correr do tempo veio muito mais gente, e ai hoje, passados 
10 anos, a gente vê assim que das pessoas que realmente queriam e ficaram, 
são esses primeiros 100, que até hoje você ainda encontra com eles e estão 
aqui. (AGRICULTOR 03).  
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 Uma vez constituído o assentamento, as precárias condições dificultaram o pleno 

desenvolvimento do projeto cuja realidade esteve marcada, nos primeiros anos, pela 

deficiência da estrutura produtiva, provocando o abandono e saída de alguns agricultores 

assentados, realidade constatada em estudos de assentamentos em Roraima, como em 

(LOPES, 2009). Com o objetivo de facilitar a organização dos produtores, iniciativas 

foram adotadas, as quais, sem embargo, tiveram pouco êxito, salvo na área do Polo 1 

do assentamento, donde logrou consolidar-se uma associação que se manteve ativa até 

hoje.  

 Uma mudança importante no cenário do assentamento Nova Amazônia se deu 

com a chegada, em 2006, de um grupo de gaúchos provenientes do Alto Uruguai 

(território da região do Rio Grande do Sul) com a finalidade de introduzir o cultivo de 

grãos no conjunto do assentamento. Para isso criaram uma cooperativa denominada 

“Cinco Polos” (COOPER5) que, em uma primeira etapa, limitou sua atividade a um 

reduzido grupo de produtores, e que encontrou sérias dificuldades para expandir a 

produção de grãos. 

 Não obstante, a experiência que os pioneiros da cooperativa trouxeram de sua 

participação no PAA do estado do Rio Grande do Sul fez com que a COOPER5 

desempenhasse um papel chave quando começaram a implementar o PAA no 

assentamento Nova Amazônia, difundindo o programa e impulsionando a efetivação dos 

primeiros contratos de abastecimento com a CONAB. 

 
Eu assumi a COOPER5 no dia 28 de janeiro de 2008, começamos a trabalhar e 
visualizamos que o maior problema e uns dos piores gargalos do nosso agricultor 
desse assentamento PANA, próximo da capital de Roraima, de Boa Vista, dentro 
do município de Boa Vista, era a comercialização dos produtos. Como eu já tinha 
uma certa experiência com o PAA do ano de 2003, através da experiência do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais das Missões no RS, o qual eu era 
presidente, nós trabalhamos um PAA lá e deixamos um resultado fantástico para 
os trabalhadores rurais e também para as familias que recebiam esses produtos, 
essas doações de alimentos, e a gente começou a ter essa ideia. 
(REPRESENTANTE DA COOPER5).        

 

 Seu papel estratégico na implementação do PAA no assentamento levou muitos 

agricultores a se associarem à cooperativa, passando, em quatro anos, de escassos 

vinte sócios para cerca de quinhentos, os quais atualmente integram o quadro 

associativo. A COOPER5 é hoje a principal associação de produtores do assentamento 

e um ator fundamental na relação dos agricultores inscritos no PAA com a CONAB e 
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com o resto de entidades que compõem a rede social do Programa de Aquisição de 

Alimentos- PAA. 

 

 

8.2 A rede do PAA CPR doação em Boa Vista a partir do PANA  

 

 

 O desenvolvimento do PAA no município de Boa Vista (e em particular no 

assentamento Nova Amazônia) se concretizou através da modalidade CPR-Doação. 

Como indicado na anterior Tabela 7, esta modalidade consiste na compra, por parte do 

organismo público CONAB, dos alimentos produzidos pelos agricultores do 

assentamento para sua posterior distribuição aos consumidores beneficiários (familias 

em situação de insuficiência alimentar residentes no conjunto do municipio de Boa Vista). 

 Para sua efetiva aplicação é necessário dispor de uma extensa rede de relações 

sociais no assentamento e fora do mesmo. Essa rede está formada pelos principais 

atores do programa, tanto no que se refere aos produtores e consumidores, como às 

entidades e organismos encarregados de realizar as compras de abastecimento e aplicar 

os procedimentos, fiscalizar as ações e representar interesses para resolver as possíveis 

dificuldades estruturais e institucionais. A Figura 21 mostra as distintas categorias de 

atores que compõem a rede social gerada a nivel local em torno da aplicação do PAA. 

Os produtores do assentamento Nova Amazônia se organizaram na citada 

cooperativa COOPER5 e na Associação POLO1, dado que somente através destas duas 

entidades poderiam participar do Programa através da CONAB, já que não podem 

realizar vendas em nivel individual, apesar de existir a opção de efetuar vendas 

individuais através do PAA-Estado110.  

  

                                            

110 Modalidade executada pelos entes federados e prefeituras em que a compra é realizada diretamente 
aos agricultores e não às suas entidades coletivas. Caso contrário, por força de suas normativas, quando 
executado pela CONAB (COMUNICADO CONAB/MOC N.º 019, DE 01/09/2014), institucionaliza a compra 
através de [...] Organizações Fornecedoras: Cooperativas e outras organizações formalmente constituídas 
como pessoa jurídica de direito privado que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Agricultura Familiar (PRONAF) – DAP Jurídica.  
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Figura 21 – A rede social local do PAA – CPR Doação em Boa Vista – RR. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ademais, participam das instâncias consultivas do Programa as organizações 

agrárias mais representativas, como o sindicato agrário FETAG e o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Roraima. Por parte dos beneficiários consumidores, tem-se a 

destacada participação, no programa MESA BRASIL (SESC111), a Associação ANJO DE 

LUZ (uma entidade que assiste a pessoas incapacitadas ou com grave deficiência física) 

e o Projeto BOM SAMARITANO que distribui alimentos tais como sopas, frutas e 

verduras às crianças e enfermos de bairros pobres do municipio de Boa Vista. Com 

respeito às entidades públicas, destaca-se a CONAB (organismo central de compra) e 

alguns entes de caráter consultivo, como o CONSEA e o conselho municipal (CMAS112). 

 Tudo isso cria um microclima socioinstitucional em torno da aplicação do PAA no 

municipio de Boa Vista, dando lugar a uma rede local de interações entre atores sociais 

e agentes institucionais. Não obstante, quando observamos com detalhe cada um dos 

atores que compõem a rede local, vemos nela refletidas as debilidades institucionais e 

organizacionais do estado de Roraima. Por exemplo, as organizações de produtores que 

participam do Programa apresentam uma visibilidade muito discreta, quase inexistente, 

                                            

111 Serviço Social do Comércio - Sesc - é uma entidade privada que objetiva proporcionar o bem-estar e 
qualidade de vida do comerciário, sua família e da sociedade, sendo mantido pelos empresários do 
comércio de bens e serviços. (De acordo com: www.sesc.com.br) 
112 Uma descrição detalhada dos atores que compõe a rede do PAA em Boa Vista será apresentada no 
capítulo seguinte. 

 

 

Estrutura Operacional 

   FETAG  

SINDICATO  CMAS 
TRABALHADORES CONSEA 

 

 

 

    PAA                                                  

  

CONAB 

PRODUÇÃO 
Cooper5 

Assoc Polo I 
 

DISTRIBUIÇÃO 
Mesa Brasil 

CONSUMO 
Assoc Anjo Luz    
Bom Samaritano 
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nos registros e estatísticas, já que estão desprovidas de estrutura administrativa e de 

pessoal especializado, contando, ademais, com escassos recursos financeiros. O 

mesmo ocorre com os sindicatos agrários e de trabaladores rurais, cujo espírito 

reivindicativo não está acompanhado de uma base social ampla, nem de uma eficiente 

estrutura organizativa que lhes impulsionasse a assumir um maior nível de 

protagonismo.  

 Com respeito às entidades de consumidores e demais beneficiários (como ANJO 

DE LUZ e BOM SAMARITANO), seu papel está subordinado às entidades que executam, 

de forma centralizada, a distribuição de alimentos (Programa Mesa Brasil/SESC). No que 

se refere às entidades compreendidas como agentes sociais, particularmente as 

instâncias encarregadas de controlar a aplicação do Programa (como o CONSEA e os 

conselhos municipais CMAS) observamos, também, uma precária estrutura 

administrativa para o desempenho de suas funções. 

 Isto nos leva a refletir sobre a importância de um nível básico de consistência nas 

relações sociais para o desenvolvimento pleno de políticas públicas em contextos onde 

os recursos econômicos, humanos e institucionais são muito limitados. Uma melhor 

compreensão das relações entre os diversos atores sociais e institucionais pode permitir-

nos, portanto, identificar os componentes que, por seu grau de importância, são 

imprescindiveis para que a filosofia de um programa como o PAA possa materializar-se 

de forma satisfatória. 

 A experiência acumulada nos estudos sobre desenvolvimento nos diz que o 

contexto social, econômico e institucional é decisivo no caso de políticas públicas cuja 

implementação se produz no nível local, já que, como foi observado em diversos 

trabalhos (ALMEIDA e FERRANTE, 2009), elas podem apresentar resultados diferentes 

segundo as características sociodemográficas dos beneficiarios, das dinâmicas 

socioeconômicas locais e do entorno institucional. Nesse mesmo sentido, Schneider e 

Conterato (2006) afirmam que instituições, organizações e agentes locais e regionais 

desempenham papéis destacados na gestão eficiente das políticas públicas. 

 Por tudo isto, é importante ter em conta a intensidade, densidade e qualidade das 

relações sociais que se estabelecem entre os agricultores familiares e os demais atores 

que executam o PAA em Boa Vista. Esse foi um dos pontos fulcrais dessa pesquisa em 

termos de aferir os efeitos que o Programa teve na área institucional dos agricultores 
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familiares do assentamento Nova Amazônia e seus respectivos beneficiários, de tal 

forma que pudéssemos observar como se vem construindo, a partir do dito programa, 

um mercado institucional em nível local no município. Às precariedades estruturais já 

mencionadas, soma-se o pouco tempo transcorrido desde a criação do assentamento 

rural e a heterogeneidade dos assentados. 

 Estamos cientes de que esse estudo de caso não nos permite generalizar para o 

conjunto do PAA dos demais estados brasileiros onde ele se aplica, mas nos oferece 

pistas para levantar novas hipóteses sobre a influência do entorno social na 

implementação de políticas públicas concebidas com base na orientação top-down, mas 

que têm que que ser executadas sobre um tecido social segundo uma lógica bottom-up. 

É o Estado brasileiro o indutor desse processo, representado pela União, mas é crucial 

a organização em nível local para que estas dinâmicas se materializem.  

 Para abordar a análise dos processos que integram o âmbito social do PAA, nos 

baseamos no enfoque do capital social, utilizando como instrumento metodológico a 

análise de redes, ambas já discutidas em seções anteriores, com o propósito de medir a 

direção e a intensidade das relações na atuação dos diversos atores do Programa. 

 A partir desse ponto apresentaremos, inicialmente, os principais resultados da 

análise de redes realizada no município de Boa Vista e no assentamento Nova Amazônia 

dentro do marco de aplicação do PAA. Em segundo lugar, faremos uma leitura dos 

resultados a partir do enfoque do capital social. 

 
 

 

8.3 A análise da rede social do PAA 

 

 

 Começaremos por mostrar a estrutura relacional da rede gerada en torno do 

PANA, que por sua vez compõe parte dos grupos naturais informados na seleção dos 

casos do PAA em Boa Vista, para mais adiante analisar suas características quanto à 

centralidade, o grau de intermediação dos atores e os cluster, ou seja, os grupos que 

interagem dentro da rede.  

 A estrutura relacional da rede é, em grande medida, resultado do intercâmbio de 

informação entre os agricultores e destes com os demais agentes do Programa, 
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intercâmbio que tornou possivel o estabelecimento de fortes laços de conexão, tal como 

se pode ver no testemunho de um dos agricultores entrevistados. 

 

É aí eu procurei a cooperativa. Descobri, né? Eu soube porque que já tinha um 
vizinho meu que tinha entrado na cooperativa e me falava a respeito, né; daí eu 
fui lá, e fazer como diz o outro, me interessei, e assim a gente tá conseguindo 
vender o produto da gente. (AGRICULTOR 01).  

 

 Uma observação preliminar da rede nos permite concluir que existem indivíduos 

mais conectados que outros, assim como grupos que mostram uma ligação específica 

com determinados indivíduos ou entidades. Destacam-se também alguns atores do 

programa que exercem un papel de “ponte” nas relações entre outros integrantes da 

rede. 

 A rede do PAA no município de Boa Vista vem se estruturando em torno de 20 

atores principais relacionados entre sí, tal como mostra a Figura 22. Em sua composição 

identificamos a participação da CONAB que, como dissemos, é o organismo do 

Ministério de Agricultura (MAPA) encarregado de executar os contratos CPR-Doação do 

governo federal. Desde o ponto de vista da organização dos produtores, ademais da 

citada cooperativa COOPER5, observamos a presença da, já mencionada, Associação 

POLO 1 (ASSOC1), entidade associativa de menor envergadura e menos representativa 

que as outras, porém importante em um dos polos do assentamento Nova Amazônia.  

 Como representante dos interesses gerais dos trabalhadores agrícolas 

participantes da rede do PANA, temos a unidade roraimense da Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura – FETAG, enquanto que o Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de Boa Vista – SINDIC (sigla usada no diagrama) o faz enquanto representação 

dos interesses dos trabalhadores agrícolas do municipio. 

 E no que se refere aos consumidores beneficiários do PAA, faz-se menção ao 

MESA BRASIL (MBRAS no diagrama), que é um programa de distribuição de alimentos 

a pessoas e entidades em situação de carência alimentar desenvolvido pelo organismo 

SESC (Serviço Social do Comércio) que atua apoiando o segmento comercial da 

economia. 

  O MESA BRASIL é a que realiza a maior parte da distribuição de alimentos, 

tendo, ademais, um papel de intermediação entre os beneficiários-produtores e os 

beneficiários-consumidores, incluídos nesse plano, o ANJO DE LUZ (ANJLUZ no 
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diagrama) e o também já mencionado projeto BOM SAMARITANO (BSAMA no 

diagrama). 

 A rede do PAA do PANA se compõe também de várias instâncias consultivas de 

avaliação: o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) e o CONSEA (Conselho 

Nacional de Seguridade Alimentar) – entidades que, como temos informado, exercem 

funções de avaliação e fiscalização dos contratos de doação de alimentos que 

estabelece a CONAB com os assentados e agricultores familiares. 

 Para analisar as características das relações entre os diversos atores da rede, 

fizemos um esforço no sentido de aferir sua centralidade113. Nesse sentido, o número de 

laços diretos de cada ator (ou seja, com quantos outros atores se encontra diretamente 

conectado) informa sua centralidade. Os dados nos permitem ver todos os atores 

ordenados segundo o maior e o menor nivel de conexão de saídas, ou seja, naquelas 

em que um ator identifica a outro como sócio (partner) na execução do Programa (Tabela 

24), cuja seta indicativa aponta na direção do ator informado.  

O ator mais conectado na rede e, portanto, o de maior centralidade, é a 

COOPER5, única cooperativa que executava o PAA no âmbito do assentamento e, 

ademais, do estado de Roraima, no momento em que fizemos o trabalho de campo 

(2013-2014). Com 63,15% de Grau de Saída Normalizado, podemos considerar a 

COOPER5 não somente como o ator com maior protagonismo na execução do Programa 

no âmbito do assentamento, mas também, como o de maior potencial de controle e 

coordenação das ações do PAA entre os agricultores familiares.  

                                            

113 Por “centralidade” entendemos um conjunto de algoritmos calculado sobre cada rede, que nos permite 
conhecer a posição dos nodos no interior da rede e a estrutura da propria rede (QUIROGA, 2003, p.31). 
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Figura 22 – Rede do PAA a partir do PANA em Boa Vista – RR. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com apoio do programa UNICET. 
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Tabela 24 – Grau de centralidade da rede do PAA en Boa Vista – RR. 

 Grau de Saída Grau de Entrada Grau de Saída 

Normalizado114 

Grau de Entrada 

Normalizado 

COOPER5 12.0 11.0 63.15 57.89 

CONAB 6.0 9.0 31.57 47.36 

AGRIC5 4.0 1.0 21.05 5.26 

ANJLUZ 4.0 2.0 21.05 10.52 

MBRAS 4.0 5.0 21.05 26.31 

AGRIC6 3.0 2.0 15.78 10.52 

SINDIC 3.0 5.0 15.78 26.31 

AGRIC9 3.0 1.0 15.78 5.26 

AGRIC8 2.0 1.0 10.52 5.26 

ASSOCP1 2.0 3.0 10.52 15.78 

AGRIC2 2.0 3.0 10.52 15.78 

AGRIC1 1.0 1.0 5.26 5.26 

CMAS 1.0 2.0 5.26 10.52 

AGRIC7 1.0 0.0 5.26 0.00 

AGRIC3 1.0 0.0 5.26 0.00 

BSAMA 1.0 1.0 5.26 5.26 

FETAG 1.0 4.0 5.26 21.05 

CONSEA 1.0 1.0 5.26 5.26 

AGRIC4 1.0 1.0 5.26 5.26 

AGRIC10 1.0 1.0 5.26 5.26 

Fonte: elaborado pelo autor com cálculos do programa UNICET115 
  

 Estas informações estão em sintonia com as opiniões dos agricultores nas 

                                            

114 Porcentajem de conexões que tem um ator sobre o total da rede. 
115 Actor-by-centralitymatrix saved as dataset Rede PANA-deg, Output generated:  15 jul 2014 (11:05:36). 
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entrevistas individuais realizadas durante o trabalho de campo, quando havíamos 

perguntado sobre o papel desempenhado pelas instituições de apoio ao 

desenvolvimento do PAA. A grande maioria dos entrevistados confirmou o protagonismo 

da cooperativa COOPER5, opinando que sem ela não teria sido possível aos agricultores 

estabelecer os contratos CPR-Doação com a CONAB. Cabe mencionar que, em alguns 

casos, a dependência dos agricultores para com a cooperativa é completa, já que muitos 

deles nem sequer conhecem os preços de mercado das mercadorias que vendem e 

confiam plenamente na COOPER5. 

 

Nós não sabe. Se fosse de outra maneira nós era laranja, (risos) nós não sabe 
nem quanto é que tá lá os kilos, mas sabe porque ele (filho) chega e diz. Pra eles 
é que se entrega galinha, entrega macaxeira, entrega tudo que tem aqui. Nós só 
recebe o dinheiro. (AGRICULTOR 07).  

 

 A CONAB é a segunda entidade com maior grau de centralidade na rede do PAA. 

Com 47,36% (Grau de Entrada Normalizado) das relações possíveis de entrada116 frente 

a 31,57% (Grau de Saída Normalizado) para as de saída117, mostra que os atores 

vinculados a esse organismo público se apresentam como sujeitos dependentes de suas 

ações e iniciativas, tal como ocorre no caso dos conselhos CMAS e CONSEA, que 

exercem as atividades de aprovação e fiscalização dos contratos estabelecidos entre os 

agricultores e a CONAB. 

 

A gente não tem esse conhecimento inicial, a gente não vai... O que a gente 
sabe, pelas reuniões do CONSEA é que a CONAB sempre traz essa 
preocupação de estar indo capacitar e, muitas vezes, fazendo os projetos todos 
pra eles (agricultores), porque não há esse conhecimento técnico. 
(AGRICULTOR 07).  

 

 As organizações sociais mostram um baixo grau de centralidade. Chama a 

atenção o caso da FETAG, que é um dos grandes órgãos de representação sindical, 

mas que somente representa pouco mais de 5% das conexões de saída (Grau de Saída 

Normalizado). Esse baixo nível de conexão com a rede pode ser parcialmente explicado 

em função da mudança que se havia produzido recentemente na presidência desta 

                                            

116 Se denomina grau de entrada de um vértice (ator em uma rede) x, ao número de arcos incidentes 
nele. 
117 Se denomina grau de saída de um vértice (ator em uma rede) x, ao número de arcos adjacentes a ele. 
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associação, admitindo que se requer algum tempo para a consolidação de uma nova 

liderança para poder exercer com eficiência o importante papel desta instituição na área 

da representação dos agricultores.  

 Também há que frisar o histórico de atuação do sindicalismo agrário brasileiro, 

sobretudo do período autoritário (1964-1985) em que sua postura esteve circunscrita à 

tarefa burocrática de encaminhar papéis para obtenção de benefícios de aposentadorias 

e pensões e outros fins atinentes ao mero assistencialismo. 

 No que se refere à posição dos agricultores individuais na rede do PAA, cabe 

afirmar, de maneira geral que, com exceção dos entrevistados 05, 06 e 09 (que 

apresentam um alto grau de conexão), os agricultores apresentam um baixo índice de 

relações sociais na rede. Isto poderia explicar-se pelas dificuldades de comunicação e 

logística entre as familias dos agricultores, mas também como resultado do incipiente 

processo reflexivo de sua importância como categoría social dentro do Programa. Nesse 

sentido, cabe destacar as relações de proximidade com os vizinhos que os agricultores 

estão desenvolvendo para solucionar os problemas de armazenamento e transporte dos 

produtos. 

 

O PAA favoreceu, melhorou muito, até na própria convivência da associação, 
ajuda demais mesmo. Porque a gente sempre vive com um dependendo do 
outro. Então a gente vive precisando um do outro ali dentro. Tem muita gente 
carente que não tem transporte, não tem como entregar. (AGRICULTOR 02).  

 

 Tal fragilidade os fazem dependentes de suas entidades representativas (e da 

própria CONAB). Esse processo nos leva a considerar a importância dos atores que 

agem como intermediários (atores ponte) ou que têm acesso a outros atores, permitindo, 

assim, uma maior integração dos grupos. O grau de intermediação indica a frequência 

com que um determinado ator estabelece um caminho mais curto (ou geodésico) para 

conectar com outros dois atores. O papel do ator ponte é particularmente importante em 

nosso caso de estudo. Por outro lado, esse fato não pode ser visto como algo positivo, 

sobretudo no longo prazo, especialmente porque mostra a fragilidade de um processo 

que deveria apontar para a emancipação dos indivíduos. Ao depender de outrem para 

encaminhar suas demandas, pouco se modifica em termos do isolamento e do 

enriquecimento que poderia advir quando estes se abrem ao diálogo e interação com 

agentes de distinta grandeza. 
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 De acordo com a Tabela 25, a cooperativa COOPER5, a CONAB e MBRAS são 

entidades que apresentam o maior grau de intermediação, confirmando a tese de que 

desempenham um papel decisivo na execução do Programa, tanto pelo número de 

relações estabelecidas com os atores da rede, como pelo seu papel de conexão entre 

eles. Nesse sentido, as entidades citadas possibilitam que a organização MESA BRASIL 

(MBRAS) possa conectar-se e estabelecer algum nivel de comunicação e intercâmbio 

de informação com os sindicatos (FETAG e SINDIC), corroborando assim com a 

dimensão social do PAA. 

 

Tabela 25 – Grau de intermediação dos atores da rede do PAA em Boa Vista – RR. 

 
Grado de 

Intermediación 
Grau de Intermediación 

(normalizado) 

COOPER5 205.00 59.94 

CONAB 97.16 28.41 

MBRAS 55.66 16.27 

SINDIC 22.50 6.57 

AGRIC2 18.50 5.40 

AGRIC6 17.00 4.97 

ANJLUZ 4.66 1.36 

AGRIC5 3.66 1.07 

ASSOCP1 3.50 1.02 

FETAG 0.33 0.09 

Fonte: elaborado pelo autor, com ajuda do programa UCINET118.  

 A verificação da trajetória que acompanha os alimentos desde o local em que 

foram produzidos até chegar às familias em situação de pobreza gera um forte 

sentimento de autoestima por parte dos agricultores que atuam como fornecedores. 

 

O associado da COOPER5 hoje, na sua grande maioria, ele está querendo 
comercializar para o PAA porque ele vê esse produto que ele tá comercializando 
chegar à mesa das pessoas necessitada. E ele também quer, ele é consciente, 
ele é um fortalecedor da instituição que recebe nossa produção aqui e é recebida 
pelo MESABRASIL; e ele gosta também de tá acompanhando a entrega desse 
produto. (COOPER5).  

 

                                            

118 Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset RedePANA-bet; Output generated: 15 julio 
2014 (11:52:57)  
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 Este mesmo papel de intermediação permite conectar outros agricultores, por 

exemplo, (AGRIC 05, 01, 04 e 10) com a entidade MBRASIL. Considerando essa 

conexão dos agricultores com a COOPER5 e a conexão dessa cooperativa com os 

demais agricultores da rede, podemos afirmar que a doação de alimentos executada 

pelo sistema SESC-MESABRASIL torna-se conhecida pelos agricultores, uma vez que 

é  por meio dela que os agricultores vislumbram o fruto do seu trabalho, muito embora 

com informações vagas.  

 Estamos, portanto, no caminho de perceber a integridade da rede e a importância 

das conexões entre os respectivos atores. Por isso, podemos observar que não somente 

é importante o número de pessoas que se conhecem, como também saber com quem 

estão relacionadas. Dito de outra forma, é importante conhecer e relacionar-se com 

aqueles que ocupam posições importantes na rede de execução do PAA no 

assentamento.  

 Dessa maneira, as entidades com maior grau de intermediação representam para 

os agricultores e para os demais atores que a elas se vinculam, um certo grau de 

confiança. Por exemplo, a segurança oferecida pelo sistema de compras por parte da 

CONAB, leia-se ‘mercados protegidos’, é a principal base de sustentação do PAA e onde 

se concentra o nivel mais alto de confiança. 

 

E ai agora apareceu essa proposta da cooperativa em parceria com a CONAB 
pra gente fornecer os produtos pra eles. Isso pra nós foi uma maravilha, tudo 
que a gente produz já tem um comprador certo. Produziu tem, se for muito, vai, 
se for pouco, vai, produziu, tá lá, e o pagamento é certo. O preço é bom. 
(AGRICULTOR 10).  

 

 Mas esse processo não ocorre de maneira uniforme senão que, dentro da rede 

social, produz-se a formação de grupos e subgrupos (denominados “cliques” na 

linguagem da análise de redes). A esse respeito é interessante examinar a formação de 

grupos na rede do assentamento, conforme mostra a Tabela 26.  

  
Tabela 26 – Grupos da Rede do PAA em Boa Vista – RR. 

Grupo 1 CONAB MBRASIL COOPER5 

Grupo 2 CONAB  COOPER5 SINDIC 

Fonte: elaborado pelo autor, con ajuda do programa UCINET119    

                                            

119 Output generated:  15 jul 2014 (12:38:49); UCINET 6.516 Copyright (c) 2002-12 Analytic Technologies.  
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 Em princípio, existem somente dois grupos ou “cliques” na rede de assentamento 

e nenhum deles possui mais de dois e três integrantes. Na medida em que dois desses 

integrantes (CONAB e COOPER5) são comuns aos grupos existentes, podemos dizer 

que a rede está formada por duas pequenas e frágeis estruturas e que tem um certo grau 

de recorrência, dada a presença dos mesmos dois atores em cada grupo de três 

indivíduos.  

 Uma visão mais clara desse grau de recorrência em dois atores e da frágil 

estrutura grupal da rede de assentamento podemos ver na Figura 23. De acordo com o 

cluster proposto, podemos observar que a constituição de grupos abarca a CONAB e a 

COOPER5 como agentes com o mesmo potencial de coalizão, seguidas da entidade 

beneficiaria MBRASIL e, finalmente, do sindicato dos trabalhadores (SINDI). O resto dos 

participantes da rede não supera a cota de 0,75, insuficiente para a constituição de 

grupos de relações sociais. 

 

 
 

Figura 23 – Cluster da Rede do PAA em Boa Vista – RR. 
 

Fonte: elaborado pelo autor, con ajuada do programa UNICET120. 

                                            

120 CLUSTER, Output generated:  15 jul 14 16:04:28; UCINET 6.516 Copyright (c) 1992-2012 Analytic 
Technologies.  
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Desde o ponto de vista da rede do assentamento parece-nos igualmente 

importante identificar grupos menos fechados, ou melhor, aqueles grupos cujos 

membros não estão conectados com todos os demais membros do grupo. Em tal sentido, 

podemos fazer uso da modalidade denominada N-CLIQUE na análise de redes. Nela, 

um ator pode estar conectado com todos os membros do grupo em uma distância maior 

que um (por exemplo, dois), configurando-se na prática em ser “sócio de um sócio” ou 

“amigo de um amigo”. Os dados sobre esse fato são expostos na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Grupos expandidos da Rede do PAA em Boa Vista – RR. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

AGRIC1 

AGRIC2 

AGRIC4 

AGRIC5 

AGRIC6 

AGRIC8 

AGRIC9 

AGRIC10 

CONAB 

MBRASIL 

FETAG 

COOPER5 

SINDI 

AGRIC2 

AGRIC5 

AGRIC9 

CONAB 

ANJLUZ 

MBRASIL 

COOPER5 

SINDI 

AGRIC5 

AGRIC9 

CMAS 

CONAB 

CONSEA 

ANJLUZ 

MBRASIL 

ASSOCP1 

COOPER5 

SINDI 

AGRIC2 

CONAB 

ANJLUZ 

MBRASIL 

BSAMA 

COOPER5 

AGRIC2 

AGRIC3 

AGRIC8 

MBRASIL 

COOPER5 

AGRIC6 

AGRIC7 

FETAG 

COOPER5 

SINDI 

Fonte: elaborado pelo autor, com ajuda do programa UCINET121. 
 

 Em relação aos grupos menos fechados, visualizamos a presença ativa da 

COOPER5, seguida pelo MBRASIL e CONAB, nos transmitindo com mais ênfase as 

informações já percebidas sobre o protagonismo de determinados atores, o relativo 

isolamento de outros, e a participação pouco expressiva dos agentes sociais.    

 Até agora foi possível apresentar um quadro geral da coesão interna da rede do 

PAA em Boa Vista, ressalvando suas fragilidades estruturais quanto ao número de 

                                            

121 N-CLIQUES, Max Distance (n-): 2, Minimum Set Size: 3, Output generated:  15 jul 14 16:04:28, UCINET 
6.516 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies.  
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integrantes (em especial das organizações de agricultores), assim como das incipientes 

relações sociais estabelecidas fora dos limites do assentamento.  

 

 

8.4 Uma leitura dos resultados a partir do enfoque do capital social 

 

 

 Com a análise de redes foi possível construir o mapa relacional da rede social 

gerada em torno da execução do PAA no municipio de Boa Vista, tomando como centro 

de atenção a atuação das famílias do assentamento Nova Amazônia. Essa análise tem 

permitido ver o grau de centralidade de determinados atores, as relações de 

intermediação, assim como os grupos e subgrupos que se formam a partir das interações 

e conexões produzidas. A informação proporcionada pela análise de redes deve ser 

interpretada à luz do enfoque do capital social, que é utilizado para estudar os fatores 

que incidem na maior ou menor eficácia do PAA.  

 Se analisarmos a partir do enfoque do capital social, vemos que o processo que 

conduziu à criação do assentamento Nova Amazônia não foi resultado do protagonismo 

de um grupo coeso em torno dos laços fortes de confiança e solidariedade (bonding) de 

que fala a nova sociologia econômica, senão como fruto de ações diversas em que 

participaram grupos com objetivos e interesses distintos.  

 Nesse processo é evidente a presença do movimento dos Agricultores Sem-Terra 

(MST) que, mediante obstrução de rodovias e da ocupação de grandes propriedades 

locais, reivindicava a reforma agrária e o direito à terra. É certo que a grande tradição de 

luta do MST se sustentava na existência de fortes laços de coesão entre seus membros, 

podendo-se afirmar que, na fase inicial do assentamento, predominava, ao menos dentro 

esse grupo, a dimensão bonding de capital social, dando lugar à criação das primeras 

associações, como a do Polo 1. 

 Não obstante o fato de que, entre os assentados houvesse também antigos 

trabalhadores da Fazenda Bamerindus, não vinculados ao MST, nem integrados em 

redes associativas, nos permite afirmar que sua relação com o projeto de assentamento 

era de caráter instrumental, ou seja, para assegurar o emprego, sem estar impregnados 

de nenhum modo com o ideal coletivo, mostrando, portanto, um baixo nível de capital 
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social e de identificação com a causa em tela. Daí podemos pensar que os objetivos 

deste grupo e dos membros do MST eram diferentes: mais particularistas e fragmentados 

para os antigos trabalhadores da fazenda, e mais identitários e coletivistas entre os “Sem 

Terras”.  

 Com respeito ao grupo de assentados procedentes da zona gaúcha do “Alto 

Uruguai”, cabe destacar que se apresentava no assentamento como um grupo 

fortemente coeso em torno de um interesse comum: a produção de grãos. Sua 

experiência pregressa e compartilhada, a existência de um projeto coletivo em torno de 

uma determinada orientação produtiva, ademais de suas raízes gaúchas, fez com que 

se estabelecessem laços fortes de confiança e solidariedade mútua entre eles, gerando 

um tipo de capital social, onde pudemos perceber o predomínio da dimensão bonding. 

Estes laços de coesão dentro do grupo do Alto Uruguai explicaria a criação da 

cooperativa “Cinco Polos”, formada inicialmente apenas por este grupo.  

 Por outro lado, a informação reunida a partir das entrevistas nos diz que, entre 

este grupo de gaúchos e o MST, existiam apenas relações de cooperação. O 

assentamento Nova Amazônia poderia ser caracterizado, em seus primeiros anos, pela 

presença de grupos e indivíduos dispersos e sem vontade de cooperar entre sí para 

vencer as dificuldades iniciais, o que explicaria a onda de desestímulos dos assentados, 

incluindo o abandono que se produziu nos anos prévios aos da implementação do PAA.  

 A introdução do PAA em Boa Vista significou uma autêntica revolução no 

assentamento Nova Amazônia, servindo como um fator de dinamização dos produtores 

ante as expectativas de melhoria de suas rendas e condições de vida e trabalho 

decorrentes da possibilidade aberta pela compra institucionalizada de seus produtos por 

parte da CONAB. O fato de que a participação no PAA não pudesse se fazer em nível 

individual, senão através de entidades associativas, foi um fator que induziu aos 

produtores a cooperarem entre si, embora ocorresse somente por motivos práticos, e 

também por terem origem em grupos primários diferentes (migrantes, população local, 

etc). 

 Nesse contexto, a citada cooperativa Cinco Polos assumiria uma forte liderança 

dentro do assentamento, atraindo para si a grande maioria dos produtores. Geraram-se 

assim, em torno da cooperativa COOPER5, relações de confiança baseadas em razões 

instrumentais (adentrar-se ao Programa para usufruir de suas possibilidades), dando 
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lugar a um capital social caracterizado pelo predomínio de laços débeis de conexão 

(dimensão bridging). Os dados de análise de redes corroboram esta interpretação, já que 

mostram a centralidade indubitável da COOPER5 e seu alto grau de conexões com os 

produtores do assentamento. 

 No que se refere à interação com os organismos públicos encarregados da 

execução do PAA, é inquestionável o protagonismo da CONAB. Sua estreita conexão 

com a COOPER5 mostra como se concentra, nessas duas entidades, o maior estoque 

de capital social e a condução do processo. A cooperativa intervém de fato como um ator 

bridging (ponte), estabelecendo conexões de caráter horizontal com os produtores 

individuais e como um ator linking, propiciando conexões verticais com os organismos 

que possuem uma autoridade legitimada e o controle máximo sobre o Programa. 

 Os dados da análise de redes confirmam esta interpretação e mostram a 

fragilidade da rede social gerada entre os produtores do assentamento Nova Amazônia 

em torno do PAA. Em termos de capital social, podemos dizer que a fragilidade da rede 

se explica por existir um desequilibrio entre as diversas dimensões do capital social. 

Assim, por exemplo, a dimensão bonding do capital social, que havia gerado inicialmente 

laços fortes de confiança e coesão dentro de alguns grupos, mas nunca no conjunto do 

assentamento, se foi diluindo até praticamente desaparecer e ser substituida por um 

capital social diferente, marcado pelo predominio de relações do tipo instrumental 

(bridging) em torno da cooperativa COOPER5.  

 De fato, as conexões entre os produtores individuais são muito incipientes, 

ocupando os últimos lugares do grau de centralidade, com o qual, suas relações não são 

diretas, senão mediadas pela COOPER5. 

 Este desequilibrio faz com que a rede social do assentamento seja vulnerável e 

muito dependente de que a cooperativa COOPER5 desenvolva com eficiência as tarefas 

que têm encomendadas, não somente no PAA, senão fora dele. A ausência de laços 

fortes de coesão social entre os assentados da cooperativa permite pensar que há um 

baixo estoque de confiança para resistir aos momentos de dificuldade que possam surgir 

no assentamento Nova Amazônia, caso se alterem as favoráveis condições atuais.  

 O que nos inquieta, por conta desta leitura, é que o projeto do PAA não gerou, 

ainda, uma dinâmica de cooperação sustentável entre os produtores do assentamento, 

por que existe o risco de que todos os resultados alcançados em matéria de bem estar 
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social e melhora das condições de vida possam deteriorar-se se o Programa se 

descompuser.   

 O estudo da rede social do PAA utilizando a análise de rede e o enfoque do capital 

social nos mostra suas debilidades e sua sustentabilidade diante do frágil enraizamento 

e capilaridade. Reafirmamos que a centralidade da rede na CONAB e COOPER5 que 

monopolizam os fluxos de relações entre os demais componentes, pode interpretar-se 

em termos de capital social como um signo de debilidade, devido a carência de pontes 

(bridging) com outros atores e ao inexistente nivel de integração social tipo bonding entre 

os assentados. 

 A excessiva dependência dos produtores do próprio Programa e as entidades que 

o protagonizam, não oferece garantias de continuidade no assentamento, onde, se 

mudam as condições favoráveis atuais, poderia voltar a produzir-se o desestímulo entre 

os assentados ao não existir laços fortes de integração entre eles.  

 Há aspectos que remetem a problemas gerais que afetam os mercados 

institucionais em outras regiões do país onde eles vêm sendo implementados. Um deles 

é que deveriam ser vistos como ponto de partida para que se ampliasse o universo de 

relações dos produtores, ou seja, que se alargasse o seu horizonte para além das redes 

criadas em torno dos mercados institucionais. Verificamos que isso não acontece com a 

intensidade desejada. Essas experiências acabam se convertendo no ponto de chegada 

em lugar de serem um ponto de partida para que os produtores, de forma organizada, 

percorressem outros “senderos”. 

 À guisa de conclusão deste capítulo, entendemos que esse é o risco de aplicar 

políticas públicas em contextos de baixa institucionalidade e onde não existe um tecido 

social suficientemente coeso em torno de um projeto próprio e comum, consistindo no 

principal argumento que sustentamos ao desenvolver essa pesquisa.  

 Resta-nos, agora, conhecer em profundidade como essas relações vêm se 

estabelecendo, procurando extrair do ventre social e institucional de Boa Vista as 

habilitações e estímulos, mas também as limitações e as contradições que, em conjunto, 

representam o ambiente onde se desenvolve o PAA. Cumprida esta etapa, 

convergiremos para uma leitura ainda mais profunda e consubstanciada de todo o 

processo. Esta é a tarefa a ser desenvolvida na última seção e nas conclusões do estudo.   
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9 O PAA CPR doação no ambiente institucional de Boa Vista – RR: avanços e 

entraves na inserção de seus principais atores 

 

 

 Esta seção aborda o desenvolvimento do Programa de Aquisição de Alimentos 

(CPR Doação) em Boa Vista a partir da análise dos avanços, mas especialmente das 

fragilidades institucionais e da limitada capacidade de geração de capital social 

mencionados anteriormente.  

 Veremos que o quadro de debilidades socioestruturais é restritivo para o 

desenvolvimento do PAA. O assentamento PANA, anteriormente apresentado, é 

emblemático, já que na qualidade de unidade de análise desse estudo, onde consta a 

maior representação em termos de agricultores familiares em Roraima, bem como sua 

expressiva participação no PAA por parte da organização social COOPER5, nos autoriza 

a centrar nele nossa mirada em termos de capital social. A rede social gerada a partir de 

qualquer outra entidade deverá apresentar maior debilidade de capital social em função 

da menor intensidade relacional em termos de participação no PAA. 

 A partir de agora estamos interessados em avançar para além dos limites do 

assentamento PANA e da rede social através da qual ele se vincula, concebida como 

etapa preliminar para compreender o desenvolvimento do programa através dos atores 

sociais que compõem o arranjo institucional do PAA em Boa Vista, Roraima. Para esse 

propósito envolveremos o segmento dos produtores e suas organizações coletivas e 

representativas, bem como as organizações socioassistenciais municipais, as instâncias 

do poder público e semipúblico, com base em suas percepções sociais enquanto atores 

do processo de execução do programa.  
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 Do ponto de vista metodológico, vale frisar que analisamos a totalidade das 35 

entrevistas realizadas e também utilizamos, como fonte de dados, os materiais 

fornecidos pela CONAB que dizem respeito aos projetos de Doação Simultânea e aos 

normativos da instituição, além das observações sistemáticas e anotações colhidas a 

campo.  

 Para o estudo qualitativo do PAA em Boa Vista, relembramos a definição das 

categorias que subsidiaram a análise de dados: 1) ambiente institucional, visto como 

conjunto de organismos, regras, convenções e valores, que intermedeiam o 

desenvolvimento do PAA em Boa Vista; 2) efeito socioeconômico local, concebido como 

resultados de ordem familiar, organizacional ou comunitária, decorrentes da política 

pública; 3) PAA Indígena, como categoria derivada do ambiente institucional, mas que 

reúne características singulares do desenvolvimento do programa; e, 4) rede de atores, 

ou seja, conjunto de agentes, pessoas ou organizações que atuam coletivamente em 

prol de conquistar um objetivo comum.  

 

 

9.1 A implementação e operacionalização social do PAA em Boa Vista – RR 

 

 

 Para compreender o processo de implementação do PAA em Roraima vamos 

rever, com brevidade, os antecedentes históricos que promoveram o ambiente 

institucional no qual essa e outras políticas se desenvolveram.   

 Já vimos que a agricultura familiar no Brasil foi historicamente negligenciada em 

termos de políticas públicas. Ao longo do século XX a política agrícola objetivou a 

modernização da produção através dos avanços tecnológicos, tendo como público-alvo 

a grande propriedade beneficiada por amplos subsídios e farto crédito. 

 Posteriormente ao surgimento do PRONAF122 em 1996, de orientação social, mas 

dentro do marco estrito do financiamento (custeio, investimento), instituiu-se, finalmente, 

o PAA em 2003, com o objetivo de garantir o acesso aos alimentos por parte das 

populações em estado de insegurança alimentar, mas também como instrumento capaz 

                                            

122 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
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de promover a comercialização dos excedentes da produção dos agricultores familiares 

através da modalidade CPR Doação. 

 A esse respeito, duas declarações de entrevistados de nossa pesquisa merecem 

destaque. A primeira delas nos traz o argumento institucional de criação da CPR Doação 

com destaque para a relação não assistencialista da modalidade, bem como exprime as 

dificuldades adicionais pelos quais passam os produtores da região amazônica, vís à vís, 

os produtores das demais regiões brasileiras.  

 

E também existe, ai sim, o doação simultânea que é uma modalidade que 
proporciona uma relação de compra e venda do governo com os agricultores. Ai 
não é um SOS na verdade, ai o governo tá tratando os produtores como 
fornecedores potenciais. Então, a doação simultânea é uma venda propriamente 
dita. E essas organizações de agricultores vão mapear em suas regiões o público 
em situação de insegurança alimentar que poderia estar recebendo esses 
produtos em doação, através do governo. Então, a doação simultânea, ela 
provoca, assim, uma ligação, uma aproximação dos potenciais fornecedores do 
governo com esse público consumidor que, pro governo, é prioridade, que é o 
público em situação de insegurança alimentar, pra garantia da segurança 
alimentar. E ai é uma modalidade que se destaca pra realidade amazônica 
porque preenche um vácuo interessante, porque é justamente essa dificuldade 
que muitas vezes o agricultor tem de tirar o produto dele e levar pros centros de 
comercialização, pela distância, pela dificuldade de aceso. (REPRESENTANTE 
DA CONAB-RR).  

 

 O segundo relato foi obtido através de entrevista com um experiente técnico da 

secretaria da agricultura de Roraima. Segundo seu entendimento, o PAA converteu-se 

em uma política de extensão rural que veio preencher uma lacuna histórica da falta de 

apoio à etapa de comercialização dos produtores familiares.   

 

O cara ficava esperando o primeiro caminhão que chegava e olhava a roça e 
dizia 'eu dou tanto, quer?' Então, na verdade, o PAA, hoje, é a extensão rural 
chegando na hora que ela largava. Então, você assistia o agricultor todinho e na 
hora de vender você não tinha nada pra fazer com ele. O máximo que se 
começou a ter naquela época era aquela política de preço mínimo, que era 
aquele negócio do ‘plante que o João garante’, eu acho que tu não alcançou, 
não sei, eu alcancei aquilo ali. Era o máximo que tinha era essa política de 
garantia de preços, mas que tinha também problema de Cibrazem, etc. Então 
hoje o PAA é uma atividade de extensão rural, que ele chega na hora em que a 
gente dava as costas. Hoje você compra na hora em que ele mais precisa. 
(REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA – RR).     

  

Em Roraima, de forma particular, o programa foi implementado com alguns anos 

de atraso em relação à maioria dos estados brasileiros. Por razões de ordem 

institucional, marcadamente por não possuir, à época, uma superintendência própria e, 



191 

 

portanto, operando de forma subordinada ao estado do Amazonas, o PAA somente foi 

implantado em 2009 (na verdade, foi protocolado o primeiro projeto em 2007, e finalizado 

em 2009). 

 Essa subordinação não é um fato isolado. O Brasil é um país de dimensões 

continentais, porém tal grandeza está marcada por graves desigualdades sociais e 

institucionais entre as regiões brasileiras em detrimento dos estados setentrionais, vís-

à-vís os estados meridionais. Nesse caso, o que se pode verificar com o exemplo acima 

é que além da diferença institucionalmente qualitativa entre as regiões, a debilidade 

estrutural atinge os estados de menor envergadura política e econômica no interior das 

regiões e, de igual forma, no interior dos estados, imputando tais precariedades e 

desvantagens em termos de acesso e desenvolvimento de políticas públicas, como é o 

caso do PAA em Roraima na região Norte do Brasil.  

 Uma vez que entendemos o processo de implantação do PAA em Roraima, vamos 

conhecer melhor seus produtores. Nesse sentido chamá-los-emos de beneficiários 

produtores, entendidos aqui como agricultores familiares de Boa Vista que, como vimos, 

são representados principalmente pelos assentados de reforma agrária.  

 Para compreender as diferenças desse coletivo de produtores de Roraima, cabe 

relembrar a estratégia militar de expansão das fronteiras na Amazônia desde meados 

dos anos 1970, quando a população local foi arregimentada para derrubar matas e abrir 

estradas com vistas à instalação de grandes grupos econômicos na região. Em Roraima 

o processo de colonização agrícola esteve associado à abertura dessas rodovias e, 

portanto, à estratégia de expansão e ocupação das fronteiras, principalmente através da 

BR 174 e da Perimetral Norte BR 210, ambas a serviço dos objetivos de integração da 

Amazônia e que culminaram na instalação de grandes grupos econômicos atraídos pelas 

benesses do Estado, sobretudo durante o regime militar. 

 No território roraimense esse movimento já tinha sido acompanhado pelos 

incentivos promovidos pelas autoridades centrais da época mediante a criação de 

colônias agrícolas, como foi o caso de Coronel Mota, hoje distrito do Taiano, de Braz de 

Aguiar, atualmente município de Cantá e Fernando Costa, que posteriormente se 

converteria no município de Mucajaí.  

 Para consolidar essa ocupação, o governo de Roraima atraiu muitos colonos com 

a promessa de terras, sementes, mudas, ferramentas, assistência à saúde e até 
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transporte dos locais de origem para este território, prática que perdurou por anos 

sucessivos até os tempos mais recentes.  

 Tais promessas deslocaram um contingente considerável de famílias nordestinas, 

destacando-se o caso do Maranhão e do restante do Nordeste. Todavia, muitas pessoas 

vieram do Sul do país, especialmente do Paraná e do Rio Grande do Sul. Ocorre, porém, 

que a realidade encontrada foi muito diferente da que havia sido anunciada, tal como 

descreve a experiência vivida por um colono de origem gaúcha ao chegar à zona rural 

de Boa Vista. 

 

Bem, nós trabalhava lá no RS com pouca terra e pouco espaço, e nós formamos 
um grupo de 62 familias de agricultores lá e, meio desanimado com as política 
de lá também, saimos de lá a procura de terra para compra no Piaui, Maranhão. 
O Paludo veio procurar o primo dele aqui, visitar, e o finado Otomar que era o 
govenador na época, com o INCRA, nos ofereceu uma terra que daria pra nós e 
daria assistência pra nós plantar. Ele chegou lá no Sul com as foto da terra e nós 
fiquemo louco. E ninguém ia pagar nada dessas terras; nós tava sempre 
querendo comprar por um custo baratinho essa terra. Ai nós gostamos da terra, 
terra plana, e ganhando 100 hectares, 500 hectares e fiquemos loucos, tudo 
loucos. Eu, em 15 dia, 15 dia, ajeitei as minha mala e vim embora. Vim com 
minha filha, eu era separado da minha esposa lá, aluguei o meu comércio que 
tinha lá no Sul e vendi minha terrinha e deixei em ponto de receber na safra e 
vim pra cá. Nunca tinha saido perto dos meus pais. Eu já tinha 41 anos e nunca 
tinha saido do teto de meu pai e minha mãe. Vim embora. Chegamos aqui e já 
não era mais 200 hectares, acabou ganhando 80 hectares. Já o governador não 
deu aquela assistência que prometeu. (AGRICULTOR 11).  

 

 Com base no processo de migração para a região amazônica através dos modelos 

de colonização oficial e privada, efetivaram-se em Roraima mais de 60 assentamentos 

rurais, sendo essa a expressão numérica de sua importância e de sua participação no 

âmbito da produção agrícola. Mas essa ocupação foi cercada de muitas dificuldades de 

adaptação e de conhecimento com os costumes locais, como relata o agricultor abaixo 

sobre os conflitos gerados com antigos trabalhadores de uma propriedade que se 

convertera em assentamento. 

 

A maior dificuldade foi conhecer a realidade um do outro. Porque muitas vezes 
se chega aqui e um quer representar pro outro; até tu conhecer a realidade um 
do outro. Hoje não, eu tenho facilidade, eu sei quem é quem, porque aqui é um 
estado que tem gente de todos os estados. Um veio atrás de terra, outro..., nós 
viemo atrás de agricultura mesmo, mas a maioria veio atrás de ouro, iludido com 
muita coisa. Então chegamo aqui se debatemo com outra realidade. Geralmente 
quem sai do seu estado, lá do RS, sai do Maranhão, sai dos seus estados pra 
vim, são pessoas mais ativas. As pessoas que veve acomodado em seus 
estados, são meia..., não vem, então nós enfrentamo e viemo. Então foi uma 
dificuldade muito grande, longe da familia, chegando aqui e vendo as pessoa 
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daqui, nosso sistema era outro. Então até entrar nesse pique aí foi difícil, muito 
difícil. (AGRICULTOR 11).  

 

 De igual forma, a população local também conviveu com suas próprias angústias, 

em grande medida pela inexperiência com o trabalho agrícola, já que muitos vieram da 

cidade e tinham outras ocupações, além, obviamente, da desafiadora luta pela conquista 

da terra. 

 

Nós chegamos em 2003, passamos pelo processo de acampamento, um pouco 
ali na beira da estrada, acampado, primeiramente eu fui só. Era empregado aqui 
na rua, trabalhava com serralheria e saiu uma notícia no rádio, ‘Ah! vai ser 
cortado uma terra lá na Fazenda Bamerindus'. Eu não tinha casa lá na cidade, 
vivia de aluguel, morava um tempo num canto, um tempo noutro, aí vi uma 
oportunidade de adquirir uma casa. Não foi nem tanto agricultura, meu negócio 
era a casa. (AGRICULTOR 07).  
 
Eu fui um dos pioneiros que vim, que a gente fez isso acontecer aqui. A gente 
tava na rua e existia essa propriedade aqui que era pra reforma agrária, mas 
existia no papel já há oito anos. Aí se juntou num grupo lá e viemos acampar na 
beira da BR pra fazer isso acontecer e viemo brigando com autoridade, com 
pessoal da fazenda toda aqui que não queria, se achava dono né, ficava 
maltratando a gente, mas a gente foi enfrentando e juntando gente, juntando 
gente e se organizando, e aí com seis meses a gente entrou pra dentro da 
fazenda, mas continuando em barracos e fazendo projeto, até que a gente 
chegou aqui. (AGRICULTOR 10).  

 

 Nesse aspecto, os solos do cerrado roraimense e que se distribuem pela região 

Central e Norte do estado, em conjunto com as condições climáticas locais, constituem 

uma desafiadora tarefa para a produção agrícola. Isso porque requerem investimentos 

em termos de correção da acidez e fertilização, além da dependência da irrigação em 

função das elevadas temperaturas da região. Eis alguns relatos que nos fornecem uma 

ideia do desafio de se produzir no ‘lavrado’, tal como ilustra a Figura 24 e que nos reporta 

uma imagem do ambiente produtivo. 

 

Vou contar um pouco mesmo, porque se for contar tudo mesmo, o cabra tem 
história pra contar. Nós chegamos aqui em 2003, 2003 foi tempo de 
acampamento, foi o tempo que nós ganhamos os lote, passamos um ano, 
finalzinho de 2003 pra 2004 foi o período que nós entramos aqui pra casa. Viemo 
morar em lona, casinha de lona, até chegar o material pra levantar a alvenaria. 
Não tinha nada, era apenas lavrado e caimbé, mato nativo, capim nativo, mato, 
e depois começamos a abrir poços artesianos, poços amazon, pra poder, 
primeiramente, fazer um pomarzinho, como o senhor chegou e viu as 
fruteiraszinhas poucas, ai. Foi o que aconteceu.(AGRICULTOR 05).  
 
A história é quase que nem a de todos, vindo como assentado pelo INCRA e 
aqui...não tinha nada, simplesmente a terra, terra bruta aí, sem plantio nenhum, 
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sem árvore nenhuma, só o que se encontrava eram os nativos aqui ou acolá do 
Caimbé.(AGRICULTOR 12).  

 

 

Figura 24 – Lavrado roraimense. 

Fonte: acervo da pesquisa. 
  

 Estamos, então, diante de um coletivo de produtores agrícolas diferenciados do 

ponto de vista sociohistórico já que, em grande medida, tornaram-se agricultores do 

cerrado boavistense, seja pelo movimento migratório em busca de riquezas amazônicas, 

seja pela oportunidade de conquistarem terra e casa própria pela via do assentamento e 

dos projetos de reforma agrária.  

 Como resultado do processo migratório para Roraima é possível observar um 

fenômeno paradoxal e inusitado de discrepância entre a natureza rural dos atrativos do 

estado, marcadamente áreas povoadas em função de atividades de risco como o 

garimpo e as áreas de assentamento agrícola, e a concentração populacional 

macrocefálica na capital Boa Vista. Este fenômeno é decorrente do padrão itinerário de 

comportamento entre os principais agentes de ocupação, a saber, garimpeiros e 

trabalhadores rurais sem terras (DINIZ; SANTOS, 2008).   

 Por outro lado, os que já se reconheciam como agricultores por conta da atividade 
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que exerciam em seus estados de origem, surpreendem-se, assim, com as dificuldades 

ao ingressar dentro de um ambiente tão distinto ao que estavam acostumados. 

 

A região Norte é diferente da região Sul. A região Sul já são produtores que tão 
no sangue, aqui os nossos produtores foram criados de garimpeiros, de outras 
pessoas e vários tipos, nordestinos, que não tinham no sangue o tipo de produzir, 
porque a agricultura familiar é uma coisa muito importante. (ORGANIZAÇÃO DE 
PRODUTORES 06). 

  

 Vencidas as etapas de colonização e iniciado o processo de produção, eis que os 

assentados se viram diante da necessidade de se associarem coletivamente em 

organizações de produtores e entidades indígenas para serem representados em termos 

do encaminhamento das demandas emergenciais, de médio e longo prazo. Essa atitude 

espelha o surgimento de um associativismo de natureza claramente instrumental. Em se 

tratando especificamente do PAA CPR Doação, a CONAB não executa contratos de 

doação de alimentos com produtores isolados123.  Detalharemos as organizações de 

uma forma mais ampla na próxima seção.  

   No caso dos beneficiários consumidores em Boa Vista, as pessoas e famílias são 

atendidas por uma rede de associações e creches com a particularidade de que o 

processo de doação de alimentos não ocorre diretamente entre a organização dos 

produtores e essas entidades. Na grande maioria dos contratos a doação dos alimentos 

é intermediada pelo SESC, mediante seu programa institucional MESA BRASIL 

(SESCMB), à semelhança de como foi analisado no capítulo anterior. Essas entidades e 

suas relações com os consumidores também serão melhor detalhadas nas seções 

seguintes.  

 O ator que operacionaliza o PAA em Roraima é a CONAB. Não é necessário aqui 

descrevê-la novamente, mas reafirmar seu papel central na execução do programa nos 

parece essencial. A grande maioria das organizações, seja de produtores, consumidores 

ou demais parceiros do programa, declararam reconhecer o esforço e a dedicação dos 

funcionários na efetivação dos contratos CPR Doação.  

 

Até o último projeto que nós participamos, eu, particularmente, o contato que eu 
tive com a superintendente do grupo que favoreceu o projeto foi inquestionável, 

                                            

123 Convém lembrar que o governo de Roraima, através do PAA-Estado executa compras de alimentos 
diretamente de agricultores. 
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até o último. Eu não sei se daqui pra frente vai haver mudanças em termos de 
atendimento. Os parceiros que nós buscamos foi a CONAB que foi o operacional 
do projeto, eles foram fantásticos até o último projeto, nós não tivemos nenhum 
obstáculo, foram muito colaborador, parceiro mesmo, tá entendendo. 
(ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 08).  

 

 Se o papel central que a CONAB exerce no desenvolvimento do PAA em Roraima 

é inquestionável, a estrutura administrativa limitada de trabalho em conjunto com o 

aludido perfil dos agricultores e demais entidades que acessam o programa exigem um 

esforço adicional na execução dos contratos, uma dedicação que sobrepõe os limites 

formais da instituição.  

 

O contrato com a CONAB, a gente tem algumas orientações lá com os 
funcionários lá da própria CONAB, nos orienta como fazer a planilha, qual são 
os produtos que nós vamos entregar, a quantidade, porque cada produto tem 
um valor. Lá na comunidade não tem muita estrutura, por isso no primeiro projeto 
nós tivemos ajuda da (xxx)124 da CONAB, junto com a (xxx)125, são pessoas 
muito ativas e gostam muito de ajudar os produtores e elas nos deram essa 
força, inclusive até (xxx)126, que não é o dever delas, o dever é nosso de elaborar 
as propostas, mas elas ajudaram porque viram a nossa carência, a necessidade. 
(ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 07).  

  

Dessa forma, se a inserção do Programa em uma região atinge questões 

estruturais específicas perceptíveis pela necessidade de articulações entre os diversos 

agentes locais (FERREIRA et al., 2014), o destacado desempenho e dedicação da 

equipe que executa o PAA por parte da CONAB em Roraima é justificado pelas 

precariedades do contexto social e econômico dos agricultores e do perfil das 

organizações em Boa Vista. Refirimo-nos, para clarificar melhor as ideias, às debilidades 

de reflexão e as dificuldades de interpretação das regras e normas das CPRs, bem como 

aos problemas estruturais que cercam as organizações coletivas dos produtores, muito 

bem relatado na extensa e convincente declaração abaixo. 

 

Tem uma diferenciação porque...e ai eu não coloco RR especificamente, eu 
coloco a realidade da região Norte do país. Então, é um trabalho educativo que 
a gente tem que tá sempre fazendo uma certa capacitação, um trabalho de 
orientação das organizações, pra que elas entendam como acessar esse 
mercado institucional, diferente, muitas vezes, de como acontece no Centro Sul, 
onde o fato de existir o programa, a CONAB fica num papel mais de receber 
demanda, ela recebe as demandas. Quero dizer que existem organizações muito 

                                            

124 Omitimos os nomes das pessoas citadas pelo entrevistado, e seguimos omitindo. 
125 Idem. 
126 Idem. 
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mais estruturadas no Centro Sul, com mais capacidade de informação, a troca 
de informações é melhor, flui mais as informações do que aqui. Então aqui vc 
tem uma realidade, uma distribuição geográfica complicada das organizações, 
os agricultores mais isolados, os projetos de assentamentos com dificuldade de 
acesso, as organizações com dificuldade de mobilização, então, assim, uma 
organização que execute, que consiga fazer executar uma proposta de doação 
simultânea (pausa); então se uma organização está executando uma proposta 
de doação simultânea, as outras organizações, em torno dela, não 
necessariamente vão conseguir também executar. A gente precisa estimular que 
essas informações cheguem nas outras organizações, a gente precisa explicar 
e orientar como é que funciona o programa, precisa fazer um trabalho de 
animação pra que essas organizações quebrem aquele mito de 'Ah! Eu vou 
vender pro governo, não vai dar certo essa venda pro governo', pra que a gente 
consiga executar uma proposta dessas, diferente pela troca de informação que 
a gente tem intercâmbio com colegas de outras regiões, que, vamos supor, se 
tem uma proposta acontecendo no interior de Minas, um agricultor tá sabendo 
que aquela associação tá vendendo pro governo dessa forma, ele já conversa 
com seus pares, com a sua comunidade lá, e a CONAB fica só com aquele papel 
de tá recebendo as demandas e finalizando propostas. Ela não sai de lá pra tá 
divulgando, pra tá falando como funciona. Então eu acho assim que esse 
trabalho da gente fazer uma...não vou dizer o termo garimpagem porque é um 
pouco assim pejorativo, mas de fazer um trabalho de sensibilização, de 
desmistificação de como é as vendas pro governo, é um trabalho que pra gente 
aqui demanda muito mais tempo, muito mais trabalho. (CONAB-RR). 

 

 No momento em que as dificuldades de estruturação administrativa de uma 

instituição requerem um esforço mais pessoal que formal, logo duas questões podem 

surgir. A primeira delas são os sinais de esgotamento em termos de suficiência física 

para dar cabo das atividades e a segunda é a natural seleção dos requerentes em função 

da incapacidade de atender a todos. Em conjunto, essas duas questões que demonstram 

fragilidade institucional podem enfraquecer o progresso do programa.  

Olha, assim que eu entrei eu fui lá e pedi pra eles explicarem justamente sobre 
esse projeto. E ai como as nossas reuniões são à noite, eles disseram  que não 
podiam ir, que eu teria que marcar durante o dia para eles poderem explicar. 
Fiquei muito chateada e não foram não. Só iriam se fosse de dia, no horário do 
expediente deles. Agora como é que eu vou tirar o apicultor lá do..., larguei de 
mão. Então quanto a te atender eles (CONAB) não se negam, mas acho que 
precisava mais deles. (AGRICULTOR 01).(Inclusão nossa). 

 

   O ambiente institucional debilitado do ponto de vista estrutural em alguns casos, 

estrutural e de alguma dificuldade reflexiva em outros casos, é agravado quando envolve 

os demais atores do programa. Estamos nos referindo aos movimentos sociais que 

participam do PAA em Boa Vista, resumidos à FETAG e ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Boa Vista, bem como aos conselhos (CONSEA-RR e CMAS) – estes com 

participação compulsória no programa.  

 
Bom, esse histórico aqui em RR é.., vamos supor, eu não sei qual a participação 
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da FETAG, né, na participação, na evolução, na ampliação, pulverização do PAA 
no estado. Aqui, MST no estado, que eu saiba, não existe, o MST formado; 
movimentos da Via Campesina aqui, eu não vi assim nenhuma atuação deles 
pra acesso dessas organizações proponentes do PAA. (CONAB).  

 

 Em relação à FETAG, identificamos uma sede com estrutura precária em relação 

aos equipamentos e mobiliário necessários para as atividades administrativas e 

operacionais, ademais de que o aparato existente estava aos cuidados da presidente da 

entidade e do secretário, exclusivamente. Quando os abordamos em relação aos 

programas de compras institucionais, recebemos como resposta: “No estado de RR, se 

esses programas fossem realmente colocados em prática, ia melhorar muito a vida do 

trabalhador”. Avaliamos a resposta como uma demonstração de pouca informação sobre 

o andamento e a execução dos contratos CPR Doação em Boa Vista. 

 Em virtude das debilidades estruturais e informacionais da FETAG, o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (Figura 25) tornou-se a única entidade representativa da 

categoria social dos agricultores que atua no âmbito do PAA. Fundado em 2001 com 

cerca de 44 associados, está entidade está presente em 12 dos 15 municípios que 

compõe o estado de Roraima. 

Sendo o sindicato uma organização que tem as prerrogativas de encaminhamento 

dos agricultores para o acesso a seus direitos sociais, sua ausência em 20% dos 

municípios do estado constitui uma demonstração da fragilidade do aparato institucional 

existente em Roraima e, nesse caso, uma incapacidade de atender às demandas dos 

trabalhadores rurais, assentados e agricultores familiares no que tange a usufruírem de 

direitos elementares consagrados na legislação. 

 Apesar de sua limitada atuação isso não acarreta falta de credibilidade entre os 

produtores. Qualificada como uma entidade mais presente e de relações sociais amplas, 

o sindicato vem conquistando espaço social entre os agricultores, como se observa 

nessa declaração que se segue: “Se eu não confiar no sindicato, não tou confiando em 

mim, porque o sindicato não é a presidente que tá lá, o sindicato sou eu agricultor. Se 

eu não confiar na presidente não confio em mim”. (AGRICULTOR 04). 
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Figura 25 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista – RR. 

Fonte: acervo da pesquisa. 
  

 De igual forma, em relação à fragilidade dos conselhos e da FETAG, o sindicato 

também padece de precárias estruturas funcionais e administrativas, o que não impediu 

que o número de agricultores sindicalizados aumentasse expressivamente desde sua 

fundação, alcançando 860 produtores em 2014.  

 Tal crescimento, entretanto, não se deve a uma relação identitária entre os 

agricultores, a dimensão bonding de capital social, e sua representação enquanto 

categoria social, mas, sobretudo, por vínculos instrumentais em função dos benefícios 

gerados pelo sindicato. O primeiro relato abaixo expõe como o sindicato pode ser 

importante na vida dos agricultores, a partir do ponto de vista do próprio sindicato. O 

segundo relato, refere-se a uma organização produtora, a qual evidencia o vazio social 

que se emerge nos ambientes onde se preserva e prioriza os ganhos individuais em 

relação aos coletivos.  

 

Sim, o trabalho que a gente faz é de ir até as reuniões das associações pra tá 
levando pra ele qual a importância do sindicato, o que o sindicato traz pra ele em 
termos de benefício, a questão de aposentadoria, auxílio doença, auxílio 
maternidade, pós-morte, reclusão, tudo isso o agricultor depende do sindicato. 
O sindicato é que tá pra representar ele perante o INSS com uma declaração 
que somente o sindicato pode emitir pra cada um que estiver precisando desses 
auxílios. (SINDICATO). 
 
Na verdade os movimentos sociais aqui são pouco expressivos. Eu notei isso 
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quando nós andavamos pelo interior cadastrando alunos pro PRONERA, não 
existia nenhuma associação nos projetos de assentamento que funcionasse. 
Dizia associação tal, não via lugar, não tinha ninguém. Inclusive eu andei com o 
presidente da CAR127, e ele não sabia nem onde era as associações em cada 
projeto de assentamento. Então eu vi que não tinha expressão, então eu não 
tinha como ter apoio desse pessoal. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 01). 

 

 Diante dessas deficiências organizacionais, não haveria, analisando as coisas sob 

o prisma de Abramovay (2000), uma capacidade de articulação eficaz para converter 

esse tipo de organização representativa em uma força dinâmica que contribuiria para a 

formação de uma rede atores capaz de produzir as mudanças esperadas.   

 Em relação aos conselhos (CONSEA-RR e CMAS) da prefeitura de Boa Vista, já 

anunciamos as limitadas condições administrativas de funcionamento, tendo cada um 

deles dois funcionários para o exercício dos trabalhos cotidianos. Nesse sentido, com o 

papel de referendar os contratos do PAA e exercer uma espécie de fiscalização ad hoc, 

os conselhos não conseguem avançar em suas participações, estando sujeito aos limites 

e ao monitoramento da CONAB. Vejamos algumas declarações emitidas pelos 

conselhos sobre suas próprias condições de trabalho subordinadas à CONAB. 

 

Não fiscalizamos na íntegra, os 100%, porque nós não temos logística. 
Precisaria estruturar, ter carro, diária, nem sempre dá. As viagens que nós 
fazemos em visitas é sempre em parceria com a CONAB. A CONAB dá o carro 
e, enfim, a gente vai. (CONSELHO 01). 
 
O processo, pelo que a CONAB nos diz, e pelo que a gente vê quando ela traz 
os contratos, não vejo um grau de burocracia excessiva não. (CONSELHO 02). 

 

 Vejamos também as opiniões de uma entidade consumidora e da CONAB sobre 

a atuação dos conselhos, denotando a necessidade de uma presença mais constante e 

efetiva dessas organizações enquanto atores do programa. 

 

Na verdade, eu acho que é mais um. Porque não é algo que não vai funcionar 
se não tiver a assinatura do CONSEA e nem do CMAS. Dá pra funcionar sem o 
aval deles. Agora, pra dar uma transparência maior ou pra prestar conta pra 
sociedade civil e governamental também, é interessante que tenha o aval deles. 
Pra dar essa visibilidade, essa transparência, essa prestação de contas do 
próprio governo dizer que tá sendo feito alguma coisa e que precisa e tal, é 
interessante que o CONSEA participe juntamente com o CMAS. 
(ORGANIZAÇÃO DE CONSUMIDORES 03). 
 
Envolver conselhos que tão tendo dificuldades de entender como é que funciona 

                                            

127 Central de Assentamentos de Roraima. 
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o PAA, essa sensibilidade, isso dai, o MDS colocou essas exigências, mas não 
fez um trabalho de base com esses conselhos, então esses conselhos não estão 
preparados pra trabalhar o PAA. Não da forma, da celeridade, do nível de 
discussão que a gente já tava conseguindo conquistar aqui no estado. Então 
assim, a gente sentiu uma regressão. Era muito bem discutido dentro do 
CONSEA, o de segurança alimentar, e de repente, o CONSEA vai ficar numa 
posição, o conselho estadual vai ficar numa posição marginal, mais à margem, 
e agora o centro da discussão vai ser o CMAS, um conselho que eu acho que 
ele foi saber o que era mesmo o PAA esse ano, quando a gente foi apresentar 
em agosto. Então isso dai é regredir todo o processo. (CONAB).  

 

 Esse conjunto de atores – FETAG-RR e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Boa Vista como representantes dos interesses dos produtores, e, CMAS da Prefeitura 

de Boa Vista e CONSEA-RR como representantes dos interesses da sociedade civil – 

são os parceiros locais da CONAB-RR na execução dos contratos CPR Doação de 

Alimentos em Boa Vista. Seus pontos de vista, entretanto, aparecem distantes e, por ora, 

controvertidos, colaborando para a composição de uma rede fragilizada em número de 

atores e na qualidade de suas relações sociais.  

 Ao abordarmos o sindicato acerca do papel dos conselhos, recebemos como 

resposta “Eu não sei te explicar. Eu acredito que faz também. Tem um outro que faz a 

fiscalização, mas eu não sei dizer qual é”. E ao perguntar aos conselhos sobre a atuação 

do sindicato, obtivemos a opinião relatada abaixo.   

  

Porque na realidade, os movimentos sociais sempre querem mais, acham que 
as coisas não podem ser assim, tem que melhorar. A gente respeita a visão de 
cada uma entidade, de cada um movimento, claro que a gente busca a melhora, 
mas com responsabilidade, procurar buscar os meios, sem violência. Eu creio 
que os meios sociais nessa parte da agricultura familiar não vi ainda nenhuma 
manifestação, 'ah!, esse programa não tá bom', 'tem que melhorar nisso e 
naquilo', ainda não vi, pelo menos aqui. Eu tô falando aqui no município. Nos 
outros estados pode até...a gente vê na televisão, os produtores disso estão 
reinvindicando, agricultores, tal. Mas aqui eu ainda não percebi. (CMAS). 

 

 Dessa forma, quando o ambiente social no qual tramitam as ações do PAA não 

atinge o equilíbrio institucional em termos de participação de seus atores, as entidades 

de maior envergadura social podem desviar objetivos de ordem coletiva em prol de 

outros interesses. Vejamos a opinião de um agricultor sobre a atuação de uma 

organização produtiva. 

 

Nenhum programa tem coisa desfavorável, se tem coisa desfavorável é dentro 
das cooperativas e dentro das associação porque eles beneficiam A ou B. 
Escolhem pessoas pra beneficiar. É só o que eu acho errado foi isso ai. O 
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programa em si tá só apoiando o agricultor, pagando a mais, não tem porque dá 
errado. Agora, o que eu acho errado é isso ai; procurar A ou B pra beneficiar, 
esse é o grande problema que nós temos. Os presidente de cooperativa aprende 
com os políticos a querer ser esperto, e achando que o povo é tudo burro, e o 
povo não é mais burro. Tenho certeza de que tá ocorrendo na (xxx), tenho 
certeza, quer ser politico esperto, querem bancar tipo político esperto. Mas isso 
ai acontece em tudo que é entidade. E isso é coisa que nós mesmos associados 
podemos consertar. (AGRICULTOR 11). 

 

 Sobre comportamentos que se afastam de princípios, digamos, mais 

democráticos, ao controlar o acesso a determinadas políticas públicas, constituem-se 

em um dos problemas de organizações que agem de forma centralizadora, valendo-se 

de sua posição para controlar esse e outros aspectos. Essas questões foram tratadas 

em estudos que analisaram experiências dessa natureza.  

 

Ou seja, tanto na definição dos agricultores que acessarão o mercado 
institucional quanto na definição das populações beneficiárias dos alimentos há 
uma margem de manobra mais ou menos ampla para a escolha das 
organizações (KUNRATH SILVA; SCHMITT, 2012, p.26).   

  

 Outrossim, as fragilidades institucionais observadas nas entidades citadas, 

considerando suas prerrogativas de avaliação do programa, de fiscalização de seus 

passos ou da defesa de interesses da sociedade ou das categorias sociais que 

representam, promovem um avanço do PAA sem a construção de um ambiente 

participativo e dialógico, necessários para o fortalecimento de uma política pública dessa 

natureza.  

 Em decorrência dessa conjuntura podemos admitir que as controvertidas 

declarações acima revelam que a rede social do PAA em Boa Vista não vem gerando 

resultados consistentes do ponto de vista do fortalecimento de suas ações conjuntas e 

da possibilidade futura de emancipação social dos seus atores. 

 Nesse sentido, concluímos, por ora, que o ambiente no qual se desenvolve o PAA 

enquanto política púbica de apoio aos agricultores em Boa Vista está sendo construído 

através de uma rede de poucos atores efetivamente participativos e colaboradores, o 

que vem implicando na alta centralidade da CONAB, sujeitando-se aos seus próprios 

limites e deficiências.  

 Urge, portanto, segundo o entendimento de Marteleto e Silva (2004), a ampliação 

da rede para criar ligações com outros grupos e atores (por exemplo, novas associações 

de produtores, entidades de mobilização social como a CUT, etc.) e, com isso, propiciar 
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um maior alcance de suas ações (bridging capital social), mas também com indivíduos 

que estejam em posição de autoridade em outros grupos (por exemplo, representantes 

do MDA e MDS), isto é, que possam intermediar recursos adicionais para o 

desenvolvimento do PAA em Boa Vista (linking social capital).  

 

 

9.1.1 A Execução dos Contratos CPR Doação de Alimentos em Boa Vista – RR 

 

 

 A modalidade Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea CPR 

Doação tem como objetivo garantir o acesso aos alimentos por parte da população em 

situação de insegurança alimentar, bem como fortalecer a agricultura familiar. Para 

compreender sua operacionalização em Boa Vista é necessário conhecer os requisitos 

institucionais a seguir descritos (Decreto 8.293 de 12/08/14) 128  e contextualizá-los 

segundo o ambiente institucional local. 

 O primeiro passo para operacionalizar os contratos da CPR Doação é identificar 

os agricultores familiares detentores da DAP e suas respectivas produções por parte das 

associações ou cooperativas que estejam em situação regular de atividade. As 

organizações produtoras devem ser legalmente constituídas, atender ao requisito de 

regularidade fiscal, apresentar estatuto e ata de eleição e posse da atual diretoria e, por 

fim, a ata da assembléia em que assinam e concordam com os termos contratuais todos 

os produtores participantes do contrato. Em seguida são identificadas as entidades da 

rede socioassistencial local e suas respectivas demandas de alimentos.  

 O segundo passo é a preparação da proposta de participação por parte das 

organizações produtoras, detalhando as quantidades no cronograma de execução das 

entregas dos alimentos. O terceiro passo é a inserção da proposta no portal eletrônico 

PAA Net da CONAB, sendo necessária a aprovação da proposta por parte dos 

conselhos. O quarto e último passo são as verificações da CONAB, tanto de âmbito local 

quanto nacional, abertura de conta no banco e, uma vez aprovada, pode-se dar início as 

entregas de produtos. 

                                            

128 O decreto 8.293 de 12/08/2014, em anexo, descreve as mais recentes alterações da regulamentação 
do PAA.  
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 A execução dos contratos CPR Doação em Boa Vista tem início com a 

manifestação de interesse em participar do programa por parte da organização 

produtora, etapa que se inicia, em grande medida, pela disposição em divulgar o 

programa por parte da CONAB e seu poder de persuasão. São as prerrogativas de 

centralidade da rede social do PAA assumidas pela CONAB, descritas no capítulo 

anterior. 

 Do ponto de vista da regularidade das organizações em Roraima, considerando 

as fragilidades fiscais, estruturais ou informacionais das entidades produtoras, a CONAB 

efetua ações de inspeção, orientação e encaminhamento para os órgãos competentes 

no sentido de corrigir eventuais falhas documentais, alertar para editais de liberação de 

recursos e, até, ceder sua própria infraestrutura com o propósito de colaborar com o 

andamento da execução dos contratos. Vejamos um depoimento que pode elucidar 

situações dessa natureza. 

 

Vamos começar logo, verificando a documentação deles, da associação e da 
cooperativa. Ai vamos ver a parte documental da associação. Isso eu faço, a 
(xxx)129 faz, a (xxx) faz. Veio comigo eu faço, já pra adiantar a parte dele, porque 
não podemos dar um passo seguinte se a associação tiver qualquer problema 
na documentação. Então chegou ai, tirou as certidões, se as certidões tiver tudo 
ok, vamos lá, vamos conversar. Mas se não tiver, se tiver alguma certidão 
pendente, imprimo a certidão que tá pendente de regularização e peço pra 
atualizar essa certidão, ou na receita, ou na caixa econômica, ele já sai daqui 
direcionado pra receita pra atualizar a certidão. (CONAB).  

 

    Se examinarmos o aspecto estritamente burocrático, o funcionamento das 

associações ainda evidencia uma realidade de precariedade absoluta, havendo casos 

em que nem mesmo a sede física existe concretamente. Vejamos o que diz uma 

agricultora quando indagada sobre a sede e as condições de funcionamento de sua 

associação:  

 

Sim, sim, está precisando ainda muito de uma estrutura. Mas a gente tá 
buscando. Tem um celular que a gente sobe aqui em uma árvore pra falar, daí 
consegue uma ligação muito ruim, mas, às vezes, a gente consegue. Mas o 
maior problema ainda é a falta de comunicação. (AGRICULTOR 08).  

 

 A despeito da pequena disponibilidade de recursos financeiros que constitui uma 

                                            

129 Omitimos o nome do entrevistado. 
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realidade quase universal entre os agricultores e suas organizações, a cultura da 

cooperação avança lentamente entre os associados, impulsionada pela necessidade de 

participação coletiva para o acesso às políticas públicas existentes. A resultante é uma 

participação compulsória nas atividades das organizações que, por sua vez, proporciona 

um direito de controle cedido aos gestores organizacionais por parte do associado. 

 

Fica mais nas mãos do presidente. Hoje quase toda associação e cooperativa 
existe esse grande defeito dos associados. Se for pra assinar um papel e ir pra 
uma reunião, tem muitos deles que se você disser assim 'não, paga só tanto ai, 
não precisa nem tu vim', pra ele é melhor. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 
05). 
 
Pra chegar pro agricultor, a cooperativa junto com o sindicato já arrumou tudo, e 
pra nós chega só a documentação do contrato pra assinar. O trabalho do 
agricultor é pegar a caneta e assinar. (AGRICULTOR 04). 

 

 A esse respeito convém esclarecer que, embora a execução dos contratos esteja 

sujeito minimamente ao diálogo entre os agricultores, suas organizações e a CONAB, 

através das etapas preliminares de esclarecimentos e discussão geral do projeto a ser 

implementado, as dificuldades também se concentram nos aspectos das limitações nas 

interpretações das regras e normas que obstaculizam o potencial informativo.  

 

Os agricultores ainda fica com muitas dúvidas; muitas vezes a gente tá 
orientando  e eles não tão aprendendo, e ai é muito dificultoso, você fala 'oh, vc 
tem uma entrega, tem uma entrega no valor de R$ 6500,00, tem que entregar 
um pouquinho por semana, quantidades, essas coisas assim’. (ORGANIZAÇÃO 

DE PRODUTORES 04).  
 

   Aqui cabe argumentar que se o capital social é concebido como um recurso 

dependente da estrutura das relações entre atores, e como são por ele utilizados para 

alcançar seus interesses, podemos especificar aspectos da estrutura social que o 

favorece como as obrigações e a confiabilidade nas estruturas sociais e nos canais e 

nas trocas de informações, conforme defende Coleman (1990). Tais aspectos 

influenciam a qualidade das relações formadas nos grupos sociais, proporcionando o 

engajamento das pessoas nas ações solidárias de troca de recursos e assistência mútua, 

bem como na demonstração de empatia com os interesses alheios. 

 Ocorre, porém, que esse não é exatamente o caso que estamos presenciando em 

Boa Vista. A confiança na estrutura social medida pelo direito de controle e pela troca de 
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informações decorre não somente dos aspectos relacionados às interpretações e 

adequações às normas do programa, mas também pelas dificuldades logísticas e 

financeiras que dificultam a participação mais ativa dos agricultores roraimenses na 

execução dos contratos.  

 A DAP, Declaração de Aptidão ao Produtor, é um documento de identificação e 

pode ser obtida junto a instituições autorizadas, entre as quais estão as federações de 

agricultores por intermédio dos seus sindicatos. Esse é precisamente o caso de Boa 

Vista, onde os agricultores emitem suas DAPs no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(se qualificados como assentados de reforma agrária) ou na Secretaria da Agricultura de 

Roraima (no caso de emissão de DAPs para indígenas)130. 

Não, não é trabalhosa. Precisa da documentação do lote em mãos, porque eu 
preciso saber se ele é realmente agricultor. Só o espelho do sipra, a 
documentação do INCRA que todos têm, todos têm o SIPRA. Quem é assentado 
da reforma agrária, tem o SIPRA. Ai a gente faz a DAP em 15 minutos, menos 
até, é rápidinho. (SINDICATO). 

 

 A aquisição de produtos da agricultura familiar dispensa licitação e a remuneração 

obtida por cada família de agricultor participante está vinculada às informações obtidas 

nas DAPs, sendo atualmente de R$ 8.000,00 por família de agricultor ao ano (Decreto 

8.293 de 12/08/14). Esse limite de receita de vendas por DAP tem sido alvo de críticas 

por parte dos agricultores roraimenses e suas organizações, como podemos constatar 

na declaração abaixo. 

 

Não, pra uma pessoa ele tá bom..., mas, por exemplo, o casal só pode entregar 
R$ 6500,00, é pouco, com certeza. Você bota um lote de frango, você vai tirar 
R$ 4000,00, R$ 6000,00, dependendo do lote, e já vai uma DAP. Já foi embora, 
e ai não pode mais usar essa DAP nesse ano, teria que usar outra DAP. 
(ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 04). 

 

 Nesse sentido, a estratégia para se elevar o limite das receitas com as vendas 

tem sido via estabelecimento de contratos de parceria ou arrendamentos entre os 

próprios familiares como uma formalização que permite atender aos requisitos de 

emissão de novas DAPs por família, procedimento comumente realizado em nome de  

filhos aptos para o trabalho na agricultura, por exemplo. Ao indagar o Agricultor 07 sobre 

                                            

130 Cabe destacar que a DAP representa a materialização da condição de agricultor familiar para o acesso 
ao Pronaf e a outras políticas públicas, como é precisamente o caso do PAA.  
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o assunto, recebemos como resposta: “A DAP, se consegue...bom! Acredito que toda 

família pode conseguir mais de uma DAP, sendo que faça um contratozinho, né”. 

 Uma outra forma de se elevar os limites de entrega de alimentos por família nos 

contratos com a CONAB tem sido a efetivação de estratégias de colababoração entre 

agricultores vizinhos com relação ao uso de suas DAPs, tendo sido essas práticas 

mencionadas de forma pontual ou ocasional. Os dois casos relatados evidenciam 

situações em que DAPs de terceiros são usadas para auferir rendas a agricultores cujas 

produções excedem os limites de entrega.  

  Por outro lado, com relação aos preços, as normas estabelecidas pelo grupo 

gestor do PAA determina que os mesmos sejam resultados de médias coletadas no 

mercado regional atacadista, em respeito ao princípio da economicidade.  

 

A princípio, eles discutem com a CONAB, os produtos e os preços. Então eles 
levantam, mais ou menos, os produtos que gostariam de comercializar e 
apresentam e discutem o preço que eles querem fazer a venda. A CONAB, por 
sua vez, ao receber aquela proposta de preços, daquela cesta de produtos, vê, 
de acordo com os preços que eles estão pedindo, se está na média do atacado 
regional. Porque existe um normativo, uma resolução do grupo gestor, que o 
grupo gestor é o interministerial que faz as normas, como vai ser as execuções 
do PAA, eles detêm o regramento de como vai ser essa pesquisa de preços. 
Então a CONAB tem que atender a esse normativo pra estabelecer o preço 
médio daquele determinado produto, que seria um preço médio de atacado das 
principais praças formadoras de preços, então de acordo com aquele produto a 
CONAB faz a pesquisa e tenta acompanhar um histórico daquele preço, pra ficar 
comprovado que existe um período de safra e entressafra e que a CONAB não 
está inflacionando aquele mercado. (CONAB).  

  

 Talvez, por essa razão, as declarações dos agricultores e das lideranças de suas 

organizações sejam, predominantemente, pela relativa competitividade dos valores 

pagos pela CONAB. Na prática, parece existir um acordo entre a CONAB e a 

organização produtora quando se encaminha a proposta da CPR, ficando com a CONAB 

a decisão final. O exemplo a seguir nos reporta uma situação de negociação do preço 

do mel: “Vamos lá pra ver se pode aumentar em R$ 0,20, ou mais, porque eles 

estabeleceram de R$ 7,00 reais e acabou ficando por R$ 7,50 por pressão dos 

produtores, então vai pra CONAB e tenta negociar” (AGRICULTOR 13). 

  Mas cabe mencionar, ainda, dois aspectos importantes em relação aos preços. O 

primeiro deles seria uma tendência de elevação dos preços em função dos fatores 

limitantes regionais que impulsionam os custos de produção para cima. Tais fatores já 

foram discutidos e se justificam em função das condições geográficas, logísticas e da 
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incipiente economia local, deficitária do ponto de vista provisional, como também em 

termos de volume de demanda. Vejamos a opinião extraída da liderança de uma 

cooperativa que efetua entregas ao PAA:  

 

É satisfatório, hoje é muito bom. Eu creio que os preços dos estados são 
diferentes porque os nossos custos de produção é maior. Eu creio que muitos 
produtos aqui são mais altos, mais caros do que na Bahia, devido ao custo nosso 
aqui de produção que é altíssimo. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 02). 

    

 O segundo aspecto passa pela compreensão de que se os contratos CPR Doação 

são, em geral, pelo período de um ano, avaliamos como naturais a ocorrência de 

distorções para mais, ou para menos, nos preços praticados pelo PAA em relação aos 

comercializados nas feiras ou no centro de distribuição de Boa Vista. Um bom exemplo 

é a declaração de um produtor sobre a variação de preços em função da estação do ano: 

“É, mas tem feira que a feira dá mais. No inverno mesmo a feira dá mais. Vixe! dá 

dobrado”. (AGRICULTOR 08). 

 A esse respeito pensamos que se existe algum nível de instrumentalismo e 

intercâmbio nas relações contratuais do PAA, tal como lembra Triches (2011), não 

seriam negativos do ponto de vista moral, já que renda e preço são condições bastante 

relevantes para agricultores familiares descapitalizados. Uma maior preocupação com o 

movimento de intercâmbio mercantil se fundamenta em saber até que ponto as relações 

são prioritariamente de caráter econômico, em detrimento de qualquer movimento de 

reciprocidade traduzido em respeito à confiança, responsabilidade ou amizade.     

 Observamos também que os agricultores buscam receber preços atraentes em 

um mercado onde as vendas estejam garantidas, asseguradas, para o escoamento de 

suas produções e para o recebimento dos recursos financeiros. Nesse sentido, o 

mercado boavistense apresenta sinais rápidos de saturação para os produtos da 

agricultura familiar, quando os agricultores encontram dificuldades para comercializar 

seus produtos junto aos mercados institucionais.  

 

O mercado não absorve toda a produção. O exemplo que a gente dá, aí, pra 
quem cria frango, né, a gente já criou também, se tem aí 5 produtores que 
produza uma quantia pouca, 200, 250 frangos, e aqueles 5 têm frango para tirar 
na mesma semana, o mercado aqui em BV não absorve 1000 frangos. Então, 
assim, a grande maioria procura o PAA por falta de mercado mesmo, digo isso 
para o frango caipirão, e assim com os outros produtos também. Cebolinha, pra 
você ter uma ideia, cheiro verde, a gente que participa da feira, até 
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recentemente, aí, quando as escola tava funcionando e os PAA fazendo 
aquisição dos produtos dos agricultores e mandando para as escola, tava um 
preço razoável na feira. Hoje você vai, sábado mesmo tivemos na feira, com bem 
menos do que a gente leva para feira, ainda retorna com o produto, porque os 
pessoal não tão colocando na merenda escolar PAA/PNAE, então os pessoal 
tão levando para a feira. E da feira tá voltando porque não tem consumo para 
aquilo tudo. Então, o mercado é muito restrito, muito limitado. E o segundo aí, 
mais relevante, vejo que é preocupação financeira mesmo. A gente tá aqui 
dentro e tem que sobreviver com o que tem, que é uma forma de comercialização 
garantida, e então busca aquilo alí. (AGRICULTOR 12). 

 

 Sobre a saturação do mercado de alimentos em Boa Vista, constatamos que à 

medida que avança a produção e a comercialização de alimentos locais estimulados 

pelas políticas públicas vigentes, bem como se dissemina as informações sobre os 

aspectos nutricionais e sobre a importância social da agricultura familiar, pari passu, se 

fortalece o consumo e a valorização da qualidade alimentar na mesa de muitos cidadãos 

roraimenses.   

  Por isso, a realidade em termos de abastecimento de alimentos em Boa Vista está 

em plena fase de construção, tanto em termos de produção propriamente dita, quanto 

em seus aspectos qualitativos. Atualmente, do ponto de vista espacial, o varejo de 

alimentos se encontra restringido pela “Feira do Produtor” (uma espécie de centro de 

abastecimento local) e pela “Feira do Passarão”, ambas com funcionamento mais ativo 

das quartas-feiras aos domingos, e, pela “Feira do Garimpeiro” aos domingos, ademais 

das vendas em pequenos estabelecimentos e feiras sem expressivo volume de 

comercialização (Figura 26). As vendas para supermercados exigem uma estruturação 

dos produtores em termos de regularidade nas entregas, fatores que ainda impedem a 

compra por parte dos agricultores e conduzem à importação de alimentos de outros 

estados. 
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Figura 26 – Feira de alimentos em formação (Boa Vista – RR). 

Fonte: acervo da pesquisa. 
  

 De certa forma, as vias de escoamento da produção condiciona o quadro 

institucional de oferta de alimentos na cidade, conduzindo os agricultores a destinarem 

suas vendas para as feiras locais ou a negociarem, atualmente em menor escala, com 

os atravessadores, isso quando impossibilitados de as efetuarem via PAA. 

 

As hortaliças, ela funciona assim, é um período mais curto, mas também é mais 
prolongado, né. Geralmente eu planto um canteiro hoje de cheiro verde, com 
40/50 dias é que eu vô tirar ele. Quando o mercado tá bom, a gente tem um lucro 
lá de $200,00  em cima daquele canteiro. Quando tá tudo cheio, é só o prejuízo, 
não consegue vender. Inclusive agora mesmo a gente foi pra feira, levemos uns 
200 moles de cheiro verde e vendemos 40. O restante se perdeu porque a 
cooperativa nesse momento não tá recebendo, porque ela entrega pras escolas 
e as escolas tá em recesso. E aí a gente tem todo esse problema dentro da 
agricultura. (AGRICULTOR 08). 

   

 Assim, quando indagados sobre a principal razão pela qual os agricultores 

destinam suas produções para os programas sociais (PAA ou PNAE), as respostas são, 

prioritariamente, a “garantia de mercado” (12 agricultores), o “preço de mercado” (1 

agricultor) ou “ajudar famílias carentes” (1 agricultor), como pode ser observado na 

Figura  27. 
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Figura 27 – Motivo de adesão ao PAA. 

Fonte: elaborado pelo autor.  
 

 A condição de renda assegurada, preços mais elevados, em conjunto com os 

ganhos sociais das relações de proximidades entre agentes, configuram a essência dos 

mercados protegidos. Esse fato tem permitido absorver os excedentes da produção dos 

agricultores, ampliando seu leque de opções e livrando-o da eterna dependência dos 

atravessadores. O PAA confere segurança aos produtores:    

Eles estão vendendo mais pro PAA. Eu acho que é a facilidade de tá produzindo 
ali e tá entregando pela cooperativa, tá entregando pela associação. Eu acho 
que é um incentivo maior pro agricultor tá produzindo. Ela tá produzindo porque 
ele sabe que tem aquela entrega certa. Às vezes na feira não vende tudo, volta 
pra casa com produto. O preço, às vezes, tem que abaixar, e ai a preferência é 
pelo PAA. Hoje ele tá produzindo pro PAA. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 
04). 

 

 A esse respeito temos três situações importantes a discutir. A primeira delas é que 

em face da maior destinação dos produtos para o mercado institucional vís-à-vís o 

mercado tradicional, os agricultores estão se tornando relativamente dependentes das 

compras governamentais, como podemos constatar nas declarações abaixo: 

 

Tão, tão se tornando dependentes, e tá diminuindo a entrega pra feira, pro 
intercâmbio lá dentro, vem diminuindo mais pela entrega no PAA. 
(ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 07). 
 
Porque quem é que vai lá comprar produto? Só intermediário que paga R$ 2,00 
numa melancia. Quem é que vai sair daqui pra ir ao Contão, pra Raposa, 
comprar? O cara até vem de Manaus comprar, mas vai querer tirar o frete, a 

1 1

12

1 Preço de Mercado

1 Ajudar Famílias
Carentes

12 Garantia de Mercado
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depreciação do caminhão e o lucro dele. E nós compramos e pagamos, então 
você começa a abrir o olho dele e ele fica dependente do programa, ele começa 
a ver que ele foi explorado, foi muito explorado. (SECRETARIA DA 
AGRICULTURA). 

 

 Nesse sentido, podemos conceber o PAA como uma política redistributiva de 

renda e de fomento à produção por parte dos agricultores familiares mediante um preço 

garantido, sem que para isso tenha que se submeter ao assistencialismo de transferência 

direta de recursos financeiros, tal como acontece com outros programas do governo. Em 

decorrência do sistema de abastecimento dos orgãos públicos é possível fazer com que, 

por meio da redistribuição, assentados e agricultores familiares tenham acesso a 

mercados institucionais protegidos da concorrência do mercado capitalista. Segundo 

Sabourin (2013), o Programa de Aquisição de Alimentos dos agricultores familiares é um 

bom exemplo de mercados politicamente protegidos e constitui uma ferramenta 

estimulante para a produção. 

 Nesse mesmo sentido, Ghizelini (2010) observa que, embora a dependência do 

mercado institucional se apresente como uma contradição à implementação do PAA, 

esse fenômeno estaria num plano superior em virtude da independência conquistada em 

relação aos atores capitalistas do mercado tradicional.  

 

No entanto, a contradição posta com a implementação do PAA, é que os 
agricultores sinalizem para uma certa dependência do Programa, pois para 
manter a lógica estabelecida de produção necessitam da continuidade do PAA, 
embora esta ‘nova’ dependência não se caracterize, qualitativamente, como a 
dependência gerada por atravessadores, empresas, indústrias e 
supermercados. (GHIZELINI, 2010, p.119) 

 

   O referido quadro de dependência não parece preocupar as organizações e os 

próprios agricultores, na medida em que afirmam não faltar recursos para os mercados 

institucionais, tal como pode ser constatado nessa declaração: “Não, tem muita coisa e 

muito dinheiro, e se você tiver ideia e disposição, faz” (AGRICULTOR 01) – reportando 

a ideia de uma política frouxa, ademais das facilidades de acesso às DAPs de familiares 

sob contrato,  ou de parcerias entre agricultores, como já vimos. 

   A segunda questão importante diz respeito à elevação dos preços dos alimentos 

comercializados nos mercados tradicionais, sobretudo aqueles negociados nas feiras 

livres em função das entregas aos mercados institucionais.  
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Não, ela contribui em parte pra ele. Como eu te falei, ela deixa um pouco ele 
seguro. Ele segura uma parte, e vai subindo, vai tentando galgar o espaço dele. 
Mas é porque ele já sabe que ele tem uma garantia aqui em baixo. Ele consegue 
ousar porque ele tem uma garantia, com isso ele fica mais livre para barganhar 
o preço dele. Ele barganha, e ele fica livre pra barganhar o preço que ele quer, 
porque ele tem uma segurança aqui. E também, ele tem essa liberdade, porque 
a gente não prende ele. (CONAB). 

 

Sobre esse aspecto cabe destacar a possibilidade de efetuar vendas de produtos 

aos programas sociais, aparentemente orgânicos, por preços diferenciados. A aparência 

se justifica porque as entregas ao PAA não estão, ao que nos parece, sujeitas à 

verificação e certificação da produção131 (como informa a organização de produtores no 

relato abaixo), muito embora venha cumprindo às recomendações de produção 

orgânicas. A remuneração recebida vem se beneficiando de acréscimos em torno de 

30% sobre os preços definidos no contrato132.   

Nós trouxemos o SEBRAE também que está sendo parceiro do projeto PAIS que 
é só orgânico, só produção orgânica. Essa produção toda tá sendo entregado no 
PAA. Se ganha um diferencial de preço de 30% a mais no valor. E, por enquanto, 
não se exige nenhuma comprovação. O SEBRAE tem a lista, a gente tem a lista 
de quem realmente tá no projeto produzindo orgânicos. (ORGANIZAÇÃO DE 
PRODUTORES 04).  

 

 Como fica claro, o fenômeno de construção do mercado institucional implica em 

um menor poder de barganha por parte dos atravessadores, uma vez que os agricultores 

passaram a ter a opção de escoar seus produtos através do PAA, principalmente, e 

também para o PNAE, mais recentemente. 

  

Hoje, por mais que a cooperativa tenha seus altos e seus baixos, tem suas 
fraquezas e tem sua realidade também, ela valorizou aquele kg de produto que 
falta lá na feira e eles tiveram que valorizar o produto. O programa serviu pra 
valorizar o preço da mercadoria. (AGRICULTOR 11). 

 

                                            

131 Segundo o COMUNICADO CONAB/MOC N.º 019, DE 01/09/2014, produtos orgânicos/agroecológicos: 
devem seguir a regulamentação contida na Lei N.º 10.831, de 23 de dezembro de 2003 e Decreto N.º 
6.323, de 27 de dezembro de 2007, estando o produto certificado por auditoria, por sistema participativo 
ou por organização de controle social, nos termos da lei. Só serão aceitos produtos orgânicos em 
Propostas de Participação exclusivas, ou seja, que não contenham produtos convencionais e desde que 
os Beneficiários Fornecedores estejam cadastrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, 
disponível em http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/cadastro-nacional, e 
apresentem o certificado no momento da entrega da documentação. 
132 RESOLUÇÃO Nº 12, DE 21 DE MAIO DE 2004 (Publicada no D.O.U de 24/05/04) Parágrafo único. No 
caso de produtos agroecológicos ou orgânicos, admite-se preços de referência com um acréscimo de até 
30% sobre os demais, devendo as aquisições desses produtos ser informadas em separado das 
convencionais, para análise e avaliação deste Grupo Gestor. 
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 O terceiro desdobramento decorrente da concentração e da preferência das 

vendas dos alimentos para o PAA tem sido a possibilidade de receber um montante mais 

elevado de recursos financeiros. A alternativa de escoar produtos para a feira ou para o 

PAA levou o agricultor a desenvolver a estratégia de efetuar vendas para os gastos mais 

imediatos através da primeira opção, deixando os recursos do PAA se acumularem e 

alcançarem valores mais expressivos. O resultado dessa “poupança” em função do PAA 

possibilitou a compra de equipamentos e melhorias nas condições de vida dos 

produtores. Vejamos em seguida a opinião de um agricultor sobre esse assunto. 

      

Eu tenho a feira que eu vou todos os sábados, a feira agroecológica, e entrego 
na cooperativa que é pros programas do governo. Pra cooperativa é toda 
semana também. Quando eu digo R$ 400,00 por semana é só da feira, e os 
programas é uma poupança, deixo para pegar com dois meses, três meses que 
é pra poder juntar e pegar um montinho maior. Agora, por exemplo, eu tenho R$ 
1500,00 reais. (AGRICULTOR 04). 

 

 A despeito das alternativas para o escoamento da produção dos agricultores 

familiares de Boa Vista terem expandido com a opção de venda para os programas 

sociais de compra de alimentos, a busca por mais alternativas de mercados formais ou 

informais constituem uma nova realidade para os produtores. Esse foi o caso, por 

exemplo, do PNAE, onde a partir da experiência com o PAA os agricultores adquiriram 

confiança nos processos de compras governamentais e buscaram mais essa alternativa 

de escoamento da produção.    

 

Não, contribuiu sim pra que ele corresse atrás de outras linhas. A partir do PAA, 
quando o produtor começou a entregar, ele tinha aquele medo de não receber. 
Aí ele viu que aquele negócio era sério, entregou, demorava um mês, dois mês, 
até três mês, mas recebia. E aí ele ficou conhecendo os outros programas, o 
PNAE, de acordo com o recebimento do PAA, eles passaram a entregar também 
no PNAE. Se é um programa de governo federal, o dinheiro já está lá, é igual ao 
PAA, a gente vai entregar e tem a garantia que vai receber. Mas pode demorar 
um pouco mais. Mas o PNAE tá hoje em R$20 mil por DAP, então quem tem 
duas DAPs vai entregar R$40 mil. (AGRICULTOR 07). 

 

 Se o PNAE se transformou em uma alternativa igualmente segura em termos de 

escoamento de produção, também já se vislumbra uma espécie de concorrência entre 

os programas sociais. Como o PNAE define seus preços em função do mercado 

varejista, a tendência é que apresente preços mais atraentes em relação ao PAA, cujos 

preços, como dissemos, correspondem a uma média em nível de atacado. Por outro 
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lado, tendo o PAA preços que não variam ao longo do tempo contratual, as tendências 

de quedas de preços nesses períodos não afetariam os produtos já efetivamente 

contratados. Essa é a estratégia para convencer produtores a participarem do PAA por 

parte de uma cooperativa de produção em Boa Vista.  

 

O PAA hoje você faz assim. Você pode programar, tipo assim, o milho ele vai 
produzir do mês tal ao mês tal, então é safra,  o preço ´tende a cair, mas você 
pode fazer essa programação dentro do projeto. Fazendo assim você consegue 
tá equilibrando o preço e fazer ele fornecer. (ORGANIZAÇÃO DE 
PRODUTORES 09).   

 

 A busca por mercados informais foi citada como estratégia de escoamento em um 

ambiente que restringe a venda de produtos beneficiados. A localização do estado na 

denominada tríplice fronteira (Venezuela, Guiana e Brasil) e a possibilidade de 

escoamento por rotas pouco convencionais (estradas vicinais, rios) têm permitido 

estabelecer novas alternativas de mercado.    

 

Não, mudou muito. Hoje Manaus já tá comprando de nós, meio clandestino, mas 
tá. A Guiana Inglesa tá comprando daqui, clandestino. A Venezuela... A gente 
começou a criar nome através de divulgação, começou a aparecer, e o PAA 
começou a mudar a vida dos produtores. Por exemplo, o excedente de mel ele 
vende pra outros lugares, pra Manaus; eu mesmo vendi pra Manaus. 
(ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 06).  

 

 Tais vendas, como observado por esse último entrevistado, e nesse caso um 

mercado informal, está associada ao ambiente institucional de Roraima. Os produtores 

encontram dificuldades e limitações para comercializar alimentos processados em 

função de não possuírem o registro e a licença para venda de produtos 

agroindustrializados133 ou transformados. A ADERR, Agência de Defesa Agropecuária 

de Roraima, tem exigido a adequação das instalações sanitárias para a venda de 

produtos industrializados e a consequente liberação do selo SIE, obtido através do 

Serviço de Inspeção Estadual. 

 Essas exigências mais recentes, segundo alguns relatos, têm provocado 

                                            

133 Conforme o Titulo 30 da CONAB, para comercialização de produtos de origem animal e seus derivados, 
o pescado e seus derivados, o ovo e seus derivados, o mel e a cera de abelhas e seus derivados, e o leite 
e seus derivados, o estabelecimento deve estar registrado no Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço 
de Inspeção Estadual (SIE), Sistema de Inspeção Municipal (SIM) ou registrado pelos serviços de inspeção 
que aderiram ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária por meio do Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI/POA). (De acordo com o site: www.conab.gov.br) 
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dificuldades adicionais para os produtores roraimenses no âmbito do PAA que se 

utilizavam das prerrogativas de vendas de animais vivos, uma vez que inexistem 

abatedouros certificados para promover os serviços de inspeção de frangos ou de 

suínos, por exemplo.  

 

Pra mim é mais legislação, burocracia, do estado. A gente não pode beneficiar 
nada por causa da ADER que diz que precisa ter uma estrutura mais adequada 
pra tá beneficiando alguma coisa. Então a gente sabe que a fruta in natura, se 
você produz a polpa, você ia ganhar mais. Só que não tem essa possibilidade 
pela legislação. É a ADERR quem faz a inspeção. (AGRICULTOR 07). 
 
O produtor produz mel e não pode vender porque não tem o selo, o agricultor 
produz o frango e não pode vender porque não tem o registro. Não existe um 
frigorífico que funcione nesse estado e que tenha o selo. Nem vivo pode mais, 
não pode, agora tem uma lei que impediu de vender. Agora não pode nem vivo, 
nem morto. Quem tem projeto andando, pode, porque já estava lá. Agora nós 
estamos dependendo de um frigorífico lá dentro do PAA Nova Amazônia, tá 
faltando algum documento porque acabou de passar pra COOPER5 e tá 
dependendo disso ai, e não pode vender nenhum frango enquanto não tiver o 
selo. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 01) 

 

 Não obstante, a declaração anterior se equivoca em relação ao mel. Esse produto 

conta, em Roraima, com duas organizações certificadas sendo, porém, uma delas 

privada. Nesse caso, restam aos apicultores e as associações ou cooperativas de 

Roraima a possibilidade de contratação dos serviços da associação de apicultores ASA 

(Figura 28), cuja certificação permite a prestação de serviços completos para a 

concretização de suas próprias vendas e das demais associações do estado. 

 

A dificuldade maior nesse último é que o próprio governo federal exigiu que a 
gente tivesse o SIE, pelo menos, pra distribuição no estado. E ai a associação lá 
em BV já tinha se legalizado, ai nós fizemos com o SIE deles. Nós tivemos que 
entrar por lá, pela ASA. Era um projeto nosso, mas tinha que passar em 
envasamento por lá, porque ele tem inspeção e tudo já lá. (ORGANIZAÇÃO DE 
PRODUTORES 05). 
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Figura 28 – Associação dos Apicultores de Roraima – ASA. 

Fonte: acervo da pesquisa. 
 

 A existência da associação certificada para o caso do mel não atenua a gravidade 

da questão que envolve a certificação e a obtenção dos selos de inspeção estadual e 

federal, consituindo um grande empecilho institucional para a efetivação das vendas, 

para o aumento de renda por parte dos produtores e para o incremento da oferta estadual 

de produtos beneficiados.  

 As deficiências do ambiente institucional de Roraima do ponto de vista produtivo 

organizacional podem estar associadas às experiências frustadas de cooperativismo no 

estado que desencadearam uma certa “desconfiança” com as organizações coletivas e 

com as formas cooperadas de produção engendrando, consequentemente, uma postura 

mais individualista por parte dos agricultores. 

 

Porque pra cooperativa ter uma confiabilidade do agricultor, tem que trabalhar 
transparente, porque se não trabalhar transparente, a coisa não vai. O senhor 
sabe a história do cooperativismo no estado de RR, não tem uma história bonita 
não. (...) O agricultor foi usado aqui no estado de RR, muitas pessoas que 
tiveram aqui do próprio movimento, usaram o agricultor pra fazer manipulação, 
pra fazer isso, enganaram, com um monte de promessas, depois não cumpre, 
uma história cruel que deixa as pessoas com receio. (AGRICULTOR 03).             

           

  Essa forma de olhar o mundo e a natureza humana implicou no desenvolvimento 

de um ethos social, um comportamento que reúne audácia por conta de sua disposição 

migrante em enfrentar o desconhecido, mas também utilitário, fruto de um tratamento 
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usurpador por parte de quem dele se aproxima.   

   

Porque o que acontece, quando eu te falei que aqui não tem produtor, nosso 
produtor aqui é diferente do produtor lá de fora, lá existe aquela fieldade. Por 
exemplo, eu faço um contrato contigo, nem que o cara me pague o dobro mais, 
mas eu cumpro o meu contrato contigo, porque amanhã ou depois eu vou 
precisar de ti. E aqui não, aqui eu faço um contrato contigo, mas eu tenho 1000kg 
de mel pra entregar, se tu me pagou de R$10,00 o kilo, mas chega um e bota 
R$8,00 e paga agora, ele deixa tu pra trás e vende pro outro. Não tem fieldade. 
(ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 06). 

 

 Todavia, urge a reflexão sobre o projeto de sociedade que se vem construindo no 

Brasil, bem como nos indagar a que interesses vêm servindo e quais foram as 

alternativas que restaram para os mais pobres e oprimidos. O lavrador roraimense nada 

tem de chucro ou ignorante, tampouco o caboclo é reflexo de uma inferioridade inata, 

apenas se defende de uma história de negligência por parte do Estado e luta pela 

sobrevivência em um ambiente hostil, social e economicamente. 

 Se continuarmos a observar o ambiente institucional no qual o agricultor exerce 

seu trabalho, identificaremos outras fragilidades que transformam a atividade produtiva 

em um trabalho arriscado e inseguro. 

 Vamos discutir um pouco sobre a assistência técnica e observar alguns relatos 

sobre a sua realidade em Roraima. Sobre esse importante aliado da produção por parte 

de agricultores familiares, a assistência técnica à produção pode ser qualificada como 

“quase inexistente” em Boa Vista. A despeito de ações ou programas isolados, como o 

projeto PAIS134 desenvolvido pelo SEBRAE, via de regra o produtor se vê sem nenhuma 

orientação técnica para a condução de seus plantios ou criações, transformando a 

atividade produtiva em um labirinto, onde joga com a sorte para obter resultados 

satisfatórios.   

 

É difícil, nós tentamos formar as ATER's, mas não conseguimos, ou uma 
cooperativa de assistência técnica, não conseguimos. Não adianta os técnicos 
serem formados ai e sairem pra ser balconistas em Boa Vista. Imagina! Estudar 
numa escola técnica e ser balconista, vendedor em Boa Vista. Fim da picada, 
tem que formar o agricultor pra vim pro campo, não pra cidade. O caminho é o 
movimento social tomar a frente. Quando foi pra essa escola técnica vim pra ali, 
fomos até de pés pra Boa Vista, já pensou 30 km de pés, mas depois que Dilma 
ganhou, acabou o movimento social em Boa Vista. Tem que acordar! Como diz 

                                            

134 Projeto de produção de alimentos orgânicos desenvolvido pelo SEBRAE-RR no âmbito do Projeto de 
Assentamento Nova Amazônia em Boa Vista. 
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o agricultor, 'Tem que acordar pra Jesus!'. (AGRICULTOR 04). 

 

 Se a assistência técnica não pode ser oferecida aos agricultores devido à limitada 

atuação do estado ou do município, ou pelas frustradas tentativas de organização das 

ATE’s, com relação ao acesso ao crédito não é diferente, podendo esta política ser 

avaliada também como “incipiente”. O relato a seguir traduz as dificuldades de acesso 

ao crédito por conta de dívidas anteriormente contraídas. 

  

Não vou dizer que não tem problemas. Eles têm problemas. O estado de 
Roraima tem uma dívida grande com o PRONAF, uma dívida que não foi 
negociada e que ainda pesa. Ainda pesa muito e impede o acesso ao crédito 
atualmente. Boa parte dos agricultores ainda têm isso. Não vou entrar na parte 
do crédito, crédito rural, de tempos passados. Tem alguma coisa que ainda tem 
que ser resolvido pra eles poderem ter esse acesso. Vamos dizer que totalmente 
eles...não! Tem alguma coisa que tem que ser resolvida. Isso é do próprio 
agricultor que recebeu o recurso e não foi possível. Essa restrição no nome 
daquela pessoa, ele sabe melhor do que nós o quê pode ser resolvido. (CONAB). 

 

 Por outro lado, quando examinamos os aspectos relacionados tacitamente com a 

execução dos contratos do PAA, observamos que se o macroambiente institucional em 

nível estadual ou municipal lhe oferece restrições (assistenciais, creditícias, 

infraestruturais, etc.), o microambiente por onde tramitam os contratos CPR Doação 

permite agilidade e denota relativa eficiência processual.  

 Em termos de duração total da tramitação da CPR, por exemplo, estimamos pelas 

informações colhidas, que em duas semanas todo o processo estará concluído, 

considerando, obviamente, que não existam falhas documentais ou fiscais 

comprometedoras do andamento dos trabalhos. Os passos para a tramitação dos 

contratos foram informados pelas organizações em geral, sem mencionarem etapas de 

difícil superação ou denotarem obstáculos intransponíveis.  

 Segundo constatamos, a partir da inserção dos dados referentes aos produtores 

e consumidores na proposta do contrato e uma vez recebidos os avais do CONSEA e 

do CMAS, protocola-se o documento no site da CONAB. A inspeção da documentação 

por parte deste órgão é concomitante ao envio do processo para a matriz e a solicitação 

da abertura da conta no Banco do Brasil ou BASA, em nome da associação. Após a 

autorização da matriz, o recurso é descentralizado e a CPR é assinada pelo presidente 

da associação ou pelo tesoureiro da cooperativa, finalizando o processo e permitindo o 

início das entregas de alimentos. 
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 Outrossim, corroborando com o argumento do fluxo processual dinâmico, o 

agricultor, através de suas organizações, pode efetuar facilmente alterações de entrega 

de produto, prorrogação de prazo, inclusão e exclusão de produtor, enfim, promover as 

modificações operacionais de modo a não comprometer a exequibilidade contatual, em 

função das relações sociais de proximidade existente entre a CONAB e as organizações 

produtores na rede de atores que participam do programa. 

     

Assim, depois de pronto o contrato, já operacionalizado, houve problema na 
naquela safra, perdeu aquela safra, não pode entregar, então eles podem trocar 
aquele alimento. Chega pra CONAB, 'CONAB, perdemos aquela safra, não 
podemos cultivar aquela safra de melancia. Posso mudar pra outra?’ Pode 
mudar pelo mesmo teor nutritivo, pode mudar. Pode mudar. (CONAB).  

    

 Relações e trocas sociais mais intensas no ambiente por onde se executa o PAA 

em Boa Vista corroboram com o consenso sobre as ideias de que as principais fontes 

de capital social são geradas a partir das micro redes sociais, ressalvando-se, como 

alerta Buciega (2013), de que para que surja capital social deve existir um número 

suficiente dessas interações, bem como de que elas sejam de uma certa qualidade. 

 O dinamismo na operacionalização dos contratos pode ser entendido como um 

tipo de reciprocidade social indireta. A reciprocidade pode ser compreendida como um 

mecanismo social onde a dimensão cooperativa e o valor da confiança são reconhecidos 

como essenciais à continuidade, estabilidade e eficiência do processo de interação 

(VINHA, 2003, p.214). A reciprocidade indireta ocorre em função de que o mecanismo 

de reconhecimento da necessidade de efetuar passos e procedimentos rápidos para que 

o alimento atinja o consumidor, ao mesmo tempo em que o pagamento possa chegar ao 

produtor, não está associado às interações sociais existentes entre consumidores finais 

e produtores. Estes, via de regra, pouco se conhecem, mas intermedeiam tais relações 

por suas organizações coletivas e pela entidade que centraliza as distribuições. 

 

Tem que ter boa vontade de todos os lados, da minha parte e da parte deles 
também, porque eles precisam entregar. Ai o quê que a gente faz, 'tá, então tá 
bom, vamo entregar'. Ai vem, vamos dizer 10 toneladas de melancia do interior, 
tá bom, então vocês tem que me avisar antes, e ai nós vamos receber. Avisa 
antes o horário mais ou menos que vocês vão chegar, e nós vamos receber e 
dar um jeito de distribuir imediatamente. Porque além deles chegar, eles fretam 
o caminhão, então eles precisam chegar na cidade, descarregar e liberar o frete. 
Então é a boa vontade dos dois lados, tanto do produtor, quanto a nossa, do 
fretista lá do caminhão, o dono do caminhão. (SESC-RR) 
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 Não obstante, não se pode negar que estamos diante de transformações 

relevantes e decorrentes do acesso e execução de programas que envolvem públicos 

distintos. A resultante é um ambiente mais dinâmico, promotor do avanço estrutural e 

institucional das organizações produtoras. 

 

A possibilidade de controlar o acesso ao Programa e, assim, passar a ser visto 
como o ator, mesmo que parcialmente, responsável por oportunizar aquele 
acesso, tende a significar um expressivo fortalecimento das organizações junto 
aos seus públicos/constituintes (KUNRATH SILVA; SCHMITT, 2012, p.187).   

  

 Essa nova realidade da organização produtiva em Roraima pode ser observada 

através de avanços das entidades em termos documentais, referindo-nos especialmente 

à obtenção da DAP Jurídica pela execução de contratos com viés regionais e referindo-

nos, nesse caso, ao projeto de produção de sementes crioulas135, além da procura por 

novas modalidades do PAA, como é o caso das compras institucionais (Decreto 8.293 

de 12/08/14). 

 

Elas estão se estruturando, a COOPER5 e a COOPERHORTA já tem inclusive 
a DAP jurídica. Hoje a COOPER5 participa até da produção de sementes 
nativas, que hoje tem um projeto aprovado de produção de sementes nativas. 
Nós estamos fazendo um trabalho agora com a ASSOCIAÇÃO dos 
PRODUTORES INDÍGENAS da SERRA DA MOÇA, que já tem a DAP jurídica 
pra gente entrar na produção de sementes nativas. Temos a COOPAFAC, em 
Caroebe, que também estamos trabalhando nesse sentido, temos uma 
cooperativa em Campos Novos, a COOPERCAM, que também conseguimos 
fazer a DAP jurídica e que deve entrar também na parte de sementes tradicionais 
e também na parte da compra institucional do PAA, que é uma outra modalidade 
de agricultura familiar. E outras cooperativas e associações que nós temos 
procurado incentivar a se estruturarem pra também participarem desses 
programas do governo e compras governamentais. (SECRETARIA DE 
AGRICULTURA). 

 

 Cabe também destacar que o ambiente institucional que envolve o PAA tem 

trazido impactos importantes para o conjunto familiar como um todo. Nesse sentido, a 

tônica participativa feminina deixou de ser coadjuvante para inserir-se no programa numa 

                                            

135 Projeto de sementes crioulas desenvolvido pela COOPER5 na qualidade de única cooperativa da região 
Norte do Brasil a acionar essa linha do PAA, disposta no decreto 8.293 como Aquisição de Sementes 
(Inciso VI do Art. 17), com a entrega de 17 toneladas de semente de feijão Caupi e 10 toneladas de 
sementes de buriti que estão sendo distribuídas no município de Boa Vista.     
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perspectiva que sinaliza para a igualdade de gêneros136. Isso se deve em função da 

compulsória participação feminina nos contratos CPR Doação e nos ganhos sociais dela 

decorrentes em termos de renda e da elevação de sua autoestima. Para os jovens, a 

perspectiva de obtenção da DAP JOVEM também tem se convertido em renda própria, 

abrindo novos horizontes para a permanência e para o futuro no campo.  

 

E hoje a gente já faz uma leitura que através do PAA, nós temos as DAPs 
JOVEM, ai o filho do agricultor com 17 anos ele já tem a DAP dele, de jovem 
agricultor, ele já está comercializando também para o PAA com uma DAP 
independente dele. Também a esposa pode ter a DAP MULHER. O próprio 
programa não permite que tenha menos de 40% de mulheres no programa, ele 
trava o programa, o contrato, ele não vira a próxima página, não alimenta mais 
o programa, se baixar; se tiver 39,9 trava o programa. Tem que resolver com 
40% para cima, se não ele trava o programa. Isso é fantástico, isso é 
maravilhoso. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 02). 

 

 O fenômeno da transição demográfica da população rural foi estudado por Sacco 

dos Anjos et al. (2014) nos estados meridionais do Brasil. O aludido estudo apontou o 

fenômeno da masculinização137 da população rural e pela migração dos mais jovens em 

direção aos maiores centros urbanos que redunda em envelhecimento do campo. Por 

outro lado, os dados coletados pelas entrevistas sobre a participação das mulheres e 

jovens no PAA de Roraima tem revelado um movimento digno de nota. Em nosso caso, 

cerca 40% das propriedades selecionadas eram dirigidas por mulheres, havendo sido 

enfatizado pelos declarantes o entusiasmo dos jovens com a perspectiva de 

conquistarem uma oportunidade de ocupação e geração de renda através de contratos 

CPR Doação da CONAB. Se não é ainda possível afirmar que estamos diante de um 

movimento capaz de reverter a desigualdade de gênero e do êxodo dos mais jovens no 

campo, há que se despertar para as possibilidades que poderão advir no médio e longo 

prazo, fato que ainda demanda outros estudos mais aprofundados.  

 Não podemos negar, como afirmamos na seção anterior, a existência de um 

ambiente que estimula e inspira confiança em quem dele participa, sobretudo nas 

                                            

136 RESOLUÇÃO Nº 44, DE 16 DE AGOSTO DE 2011, Art. 4º, Nas operações realizadas nas modalidades 
de Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea e de Formação de Estoques pela Agricultura 
Familiar, será exigida a participação de, pelo menos, quarenta e trinta por cento de mulheres, 
respectivamente, do total de produtores fornecedores, respeitados os demais critérios para a participação 
no Programa. 
137 Índice de mulheres para cada 100 homens. 
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relações sociais desenvolvidas entre as entidades produtoras, a CONAB  e o SESCMB 

na qualidade de atores centrais do PAA em Roraima. O seguinte relato nos transmite a 

ideia da relação de confiança existente entre a organização produtora e a CONAB, com 

ênfase no procedimento de captação de recursos para os contratos CPR Doação138.     

 

O tempo pra receber (o dinheiro) não é grande e, às vezes, ele vem primeiro que 
a entrega, pra adiantar a compra das garrafas. Isto já ocorreu duas vezes, devido 
a um pequeno diálogo entre a diretoria da ASA e o PAA, a CONAB. 'Olha, nós 
temos um pequeno problema de vasilhame', ai eles liberam o recurso e repassa 
pra pagar os vasilhames e processar a entrega. (AGRICULTOR 13). (Inclusão 
nossa). 

 

 Nesse sentido, o grau de confiança construído no sistema de compras como um 

todo foi constatado nas declarações das entidades produtoras, o que representa um 

certo reconhecimento de que as políticas sociais mais recentes têm efetivamente 

proporcionado novas perspectivas para a produção e mudanças relevantes na realidade 

cotidiana dos produtores e de suas organizações.  

 Certas sinergias no ambiente microinstitucional por onde vem trafegando o 

desenvolvimento do PAA em Boa Vista ajudam a construir um espaço onde estão sendo 

construídas relações enraizadas, imersas em um sistema de trocas desenvolvidas nos 

ambientes sociais e nas relações interpessoais e organizacionais do mercado 

institucional. Aqui estão nitidamente presentes as formas de integração definidas em 

Polanyi, que são uma espécie de tradução do modo de organização social do processo 

econômico, como afirmam Schneider e Escher (2011). 

 Uma virtude desse reconhecimento por parte dos produtores em Boa Vista está 

associada a novas preocupações, como a que aponta pelo futuro incerto com relação à 

participação crescente de agricultores nos programas de compras governamentais, a 

ponto de se perceber que novos impactos na estrutura organizacional em Boa Vista é 

somente uma questão de tempo.  

 

As políticas sociais hoje pra agricultura familiar, a gente não tem do que 
reclamar. Não tem do que reclamar, não tem que falar nada. Essas políticas do 
PAA e PNAE que garante a venda deles, a cada ano que passa a procura tá 
aumentando, e vai chegar uma época que a gente vai ter que limitar o número 
de cooperados de acordo com o número de chamadas pra gente não ter 

                                            

138 Uma cópia da CPR poderá ser obtida como TÍTULO 30: COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA – 
CDS, no site da CONAB (www.conab.gov.br). 
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problemas. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 09). 

 

 Prova cabal da representação social que a construção do mercado institucional 

tem promovido entre os atores do PAA em Boa Vista, especialmente por parte das 

organizações produtoras, é que as políticas sociais da agricultura familiar deveriam 

conceber, em seus planejamentos, determinados fatores que distingam as condições 

locais e o ambiente institucional local das diversas regiões do país. É o caso, por 

exemplo, de Roraima, onde sua hipossuficiência na produção de alimentos básicos 

poderia ser combatida através de limites de compras governamentais mais elevados. 

 

Até porque, a gente, o Brasil é, ou seja, por sua dimensão continental, o que se 
aplica no Paraná não se aplica em Roraima. Lá no Paraná, R$ 8 mil já é o 
bastante porque são várias pessoas tentando fornecer. Eles deveriam, dentro da 
resolução, dentro da normativa do PAA, 'Nao, o estado de Roraima tem poucos 
produtores, então vamos aumentar o limite em Roraima para, 20, 30, 40 mil reais 
pra eles, ajudaria bastante. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 09). 
      

 Dessa forma, havendo descrito as idiossincrasias e particularidades no ambiente 

por onde se desenvolve o PAA roraimense, vamos agora detalhar melhor as 

organizações participantes, descrevê-las, procurando demonstrar os resultados que o 

programa vem promovendo em seus ambientes institucionais, sociais e econômicos.  

 

 

9.2 Quem são, como fazem e que resultados colhem as organizações coletivas e 

os produtores do PAA CPR Doação em Boa Vista – RR 

 

 

O público beneficiário produtor de alimentos destinados ao PAA CPR Doação da 

CONAB em Boa Vista é composto, principalmente, por dois grupos, quais sejam, os 

agricultores assentados de reforma agrária e agricultores indígenas, além da menor 

participação de produtores residentes na zona periurbana e nas vilas e distritos da 

cidade, organizados em associações e cooperativas.   

 No que tange às principais organizações coletivas participantes do programa, 

temos a Cooperativa dos Cinco Polos - COOPER5, a Associação dos Produtores do Polo 

I - ASSOCPOLO I, a Associação Setentrional dos Apicultores - ASA, o projeto Educação 

Sustentável e Sinérgica - EDU3S e a Cooperativa Horta – COOPER HORTA como 
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entidades de caráter não indigenas, assim como o Conselho Indígena de Roraima – CIR, 

a Associação dos Produtores Indígenas da Serra da Moça – APISM e a Associação dos 

Produtores Indígenas da Terra São Marcos – APITSM como representantes de 

organizações indígenas.  

 Ao longo dessa seção, vamos descrever as entidades produtoras e a forma como 

se relacionam com o PAA, procurando enfatizar as características mais singulares e os 

resultados por elas alcançados como fruto de sua respectiva participação no programa. 

Em seguida vamos examinar os resultados comuns às organizações coletivas, com o 

propósito de perceber os efeitos gerados no ambiente institucional de Boa Vista.  

 A COOPER5, como vimos, é a entidade que participa de forma mais expressiva 

em termos de implementação e desenvolvimento do PAA no município. Vamos retomá-

la rapidamente. Fundada em 2006 por um grupo de gaúchos, a cooperativa levou seus 

dois primeiros anos realizando trabalhos de organização e legalização de seu 

funcionamento, contando com um quadro social de 20 associados, em sua maioria 

assentados do Projeto de Assentamento Nova Amazônia - PANA. Ao longo desse 

período assistiu ao desencantamento de parte de seus associados em função da 

frustada expectativa de produção de grãos e das dificuldades de adaptação frente à nova 

realidade encontrada em Roraima. 

 Em 2008 a entidade passa a ser presidida pela gestora atual, também de origem 

gaúcha, trazendo em sua história de vida mais recente a experiência, já relatada, de 

sucesso com o PAA através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na região das 

Missões no Rio Grande do Sul. Os resultados alcançados por lá foram decisivos para o 

enfrentamento das dificuldades dos agricultores do PANA, principalmente no que tange 

ao escoamento da produção. Esse cenário de dificuldades era agravado, até então, pela 

também já citada ausência de uma superintendência regional da CONAB em Roraima e 

pelo perfil dos modestos e inexperientes agricultores que foram constituindo o quadro 

social da cooperativa. 

 O primeiro projeto de CPR Doação contratado pela cooperativa ocorreu em 2009 

com o remanescente de agricultores gaúchos que resistiram às dificuldades encontradas 

em Roraima, em conjunto com novos agricultores que foram se instalando no PANA. Os 

resultados alcançados foram suficientes para elevar o quadro social para algo como 30 
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a 40 cooperados, que passaram a vislumbrar melhores perspectivas para suas 

atividades de produção agrícola. 

 

Já em 2009 trabalhamos o primeiro projeto, trouxe um resultado fantástico para 
os agricultores, uma satisfação muito grande, e eles começaram a ver esse canal 
de comercialização como o principal canal de comercialização para as familias 
que naquela época estavam filiadas a cooperativa. (COOPER5). 

 

 De estrutura ainda muito simples, a cooperativa não conta com nenhum 

funcionário, mas com diretores que recebem auxílios financeiros para o exercício de seus 

trabalhos, e também estagiários, nesse caso, alunos dos cursos de agropecuária e 

agroecologia da unidade de ensino da UFRR localizada na antiga sede do assentamento, 

atualmente “campus do Murupu” da referida universidade. Sua infraestrutura é composta 

por uma sede (Figura 29) localizada na zona urbana de Boa Vista e um armazém em 

fase de doação pela CONAB, localizado no distrito do Taiano, zona rural do município. 

 

 

Figura 29 – Sede da cooperativa COOPER5 em Boa Vista – RR. 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

 O quadro social da cooperativa evoluiu rapidamente, principalmente em função 

das entregas para o PAA, atingindo a totalidade de 430 associados e comercializando 
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desde frutos silvestres, como é o caso do buriti, até feijão caupi e animais vivos, como 

frangos caipiras, bem como macaxeira, maxixe e, principalmente, verduras folhosas 

(alface, cebolinha, cheiro verde, rúcula).  

 Entre os motivos que têm levado os agricultores para se filiarem à cooperativa 

destaca-se a perspectiva de vendas aos programas sociais (PAA/PNAE), sobretudo 

movidos pela garantia da comercialização e pela possibilidade de venda acumulada, o 

que tem permitido incremento da renda para as famílias e maiores investimentos nas 

propriedades.  

 

Se o agricultor não é associado da COOPER5 ainda, e ele tá chegando hoje na 
COOPER5, chegou a morar nos assentamentos, nos arredores da cidade, ele 
não é detentor da DAP, mas quando ele procura a cooperativa é exatamente 
para comercializar para o PAA, exatamente pra isso. É o principal motivo pra ele 
procurar a cooperativa. [...]. Hoje não, o quadro de associados é todo produtivo 
mesmo, todo, todo produtivo. O PAA serviu pra fomentar a produção, porque a 
partir de que o agricultor tem a garantia de pelo menos parte da produção, ele 
amplia a produção, ele quer produzir mais. (COOPER5).      

 

  Do ponto de vista da entidade selecionada para a efetivação das entregas, a 

COOPER5 vem elegendo o SESCMB em função da eficiente logística de distribuição 

executada pela mesma e pelo fato de contar com um caminhão refrigerado, instrumento 

fundamental para entidades que não dispõem de estrutura de armazenamento, como 

é o caso da citada cooperativa. 

 A COOPER5, por meio de sua presidência, também destaca as relações de 

confiança e o desempenho mantido com a CONAB como um dos fatores de sucesso 

para o desenvolvimento do PAA em Roraima. Nesse sentido, chega a mencionar que 

os pilares que sustentam o desenvolvimento do programa no estado são a CONAB, o 

SESCMB, além da própria COOPER5, manifestando, com satisfação, que sua ação 

mais recente teria sido o encaminhamento de seu mais novo projeto CPR Doação 

orçado em mais de dois milhões de reais para o corrente ano de 2015. 

 Se os números da cooperativa avançam em termos de associados e de projetos 

contratados, o olhar e o cuidado com os segmentos mais fragilizados constituem um 

aspecto de destaque no discurso de sua presidente. Refirimo-nos ao entusiasmado 

pronunciamento em defesa da mulher e as oportunidades que têm sido geradas a partir 

das experiências com o PAA. 
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A cooperativa tem um respeito tão grande pela mulher trabalhadora rural que, 
por eu ser mulher, não me identifico como feminista de jeito nenhum, mas a 
cooperativa preserva tanto isso que a mulher ela tá entregando os produtos dela, 
de pouquinha coisa, 1 kilo de pimenta, 2 kilos de alface, 5 kilos de doce de buriti, 
por exemplo, e mais 10 pão, 1 bolo de macaxeira que ela tá trazendo na 
cooperativa. A cooperativa respeita tanto isso que não faz o pagamento para o 
marido dela, é ela mesmo que tem que vim e receber, ela tá por dentro de tudo 
que tá acontecendo, ela participa da reunião. (COOPER5). 

 

 Quando indagamos sobre os pontos fortes do PAA para a gestora da cooperativa, 

ouvimos palavras em defesa do acesso ao mercado por parte dos agricultores mais 

pobres e descapitalizados. Sobre esse aspecto, a cooperativa conseguiu exercer seu 

poder aglutinador, permitindo que essas pequenas vendas individuais se 

transformassem em volumes mais expressivos de produção, suficientemente capazes 

de libertá-los da incapacidade individual de escoamento ou da usurpadora dependência 

dos intermediários.  

 

Nós aqui na COOPER5 valorizamos muito mais o agricultor que chega aqui com 
3, 4 kilos de cada produto, do que aquele que vem com toneladas, porque aquele 
que tá vindo com 3, 4 kilos, nós demos a condição dele crescer dentro da 
estrutura da COOPER5, e o que hoje tá produzindo muitas toneladas ele vai 
cescer fora da estrutura da COOPER5, pois a COOPER5 não vai dar conta de 
comercializar toda a produção dele. Então nós temos muito mais carinho com 
aquele agricultor bem pequenininho, que vem aqui trazendo os produtos na 
garupa da bicicleta dele, ele é muito mais..., não que o outro não seja bem 
recebido, mas a cooperativa ela vê isso com muito mais carinho e ela quer que 
a situação dele hoje, trazendo o produto dele hoje na bicicleta, daqui a dois ou 
três meses quando ele receber desse produto, ele traga na moto, e daqui a dois 
anos ele traga numa pampinha, nem que seja véia e usada e que ele tenha que 
empurrar pra ela pegar, mas que ele traga numa pampa. E que depois ele traga 
numa S10, e a gente já conseguiu isso, e é um orgulho muito grande que nos 
emociona, pois  até certo ponto, a gente já conseguiu ver essas mudanças no 
nosso agricultor. (COOPER5).  

 

 Para alcançar esses resultados foi necessário desenvolver, ainda que de forma 

incipiente, uma forma cooperativa de trabalhar questões muito complicadas. Diante das 

dificuldades que cercam a atividade produtiva, especialmente a logística de transporte 

da produção para a sede da cooperativa, o agricultor se viu obrigado a recorrer de forma 

compulsória ao vizinho, no sentido de desenvolver estratégias de ajuda mútua no 

transporte das mercadorias.  

 De alguma forma, o cenário estéril em termos de produção social vai sendo 

modificado pelo reconhecimento de uma nova expectativa para os produtores, pautada 

pelo anúncio de novos tempos de ocupação e trabalho. 
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 A segunda entidade produtora de destacada importância em termos de 

participação no PAA em Boa Vista é a Associação Setentrional dos Apicultores – ASA. 

Fundada em 1992, a entidade passou por muitas dificuldades ao longo de sua existência. 

Sem estrutura de beneficiamento, descapitalizada, contando com um quadro de 

associados sem nenhuma experiência com a atividade, a organização sobrevivia 

vendendo mel de forma avulsa no comércio de Boa Vista. 

 

Na época a gente vendia o mel em litro de 51, litro de cachaça que a gente 
lavava, enchia essas garrafas de agua mineral  e vendia com rótulo, mas sem 
registro, sem higiene, sem nada. [...]. Aí nunca foi pra frente, ela sempre era uma 
pastinha debaixo do braço, inclusive chamava-se associação suvaqueira. Tudo 
que a associação tinha era uma pastinha debaixo do braço. (ASA).  

 

 Novos horizontes surgiram a partir da eleição do gestor atual em 2008. Disposto 

a reverter uma situação de falta de crescimento e perspectivas, o novo gestor, 

catarinense, com mais de 50 anos de experiência na atividade de apicultura, envidou 

esforços para concretizar o que seria o primeiro contrato CPR Doação de Roraima no 

ano de 2008 ou 2009, não sabendo ele definir com exatidão. 

 A partir dessa experiência, iniciou-se um processo de capitalização da entidade, 

inicialmente através dos sucessivos contratos CPR Doação, mas também pela 

contratação da modalidade formação de estoque em 2013 no valor de R$ 216 mil, além 

do financiamento da fundação Banco do Brasil que, conjuntamente, possibilitaram a 

construção da Casa do Mel139. Daí em diante essa unidade beneficiadora se constituiu 

como uma das duas únicas opções de beneficiamento desse produto em Roraima, a 

quem recorrem todas as demais organizações do estado para efetivar suas vendas 

formais de mel. 

 O quadro social e o volume comercializado pela ASA cresceram de forma 

significativa durante os últimos cinco anos. Em 2008/9 a entidade contava com seis a 

oito associados produzindo seis toneladas de mel. Já em 2013 alcançou 220 toneladas 

com cerca de 70 associados. Esse pico de produção sofreu um decréscimo em 2014 

para 120 toneladas em função de adversidades climáticas, embora o potencial de 

produção esperado para esse mesmo ano fosse de 300 toneladas. 

                                            

139 A Casa do Mel da ASA é detentora do SIE – Serviço de Inspeção Estadual, possuindo estrutura 
completa de beneficiamento, permitindo a realização de todas as fases agroindustriais que se inicia com 
a centrifugação, passando pela embalagem, até a rotulação.  
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  Tal expansão tem forte conexão com o volume de mel vendido ao PAA, segundo 

declarações do presidente da entidade.  

 

Em função das vendas, principalmente do PAA, para os pequenos. O produtor 
grande não interessa a CONAB, pra eles, eles batem inclusive na CONAB, e eu 
tenho defendido; eles batem na CONAB, são atravessadores, compram dos 
pequenos. (ASA). 

 

 A estrutura administrativa da ASA atende aos requisitos formais e organizacionais 

de uma associação de produtores, contando com conselho administrativo e fiscal e seus 

respectivos suplentes. Para o exercício laboral conta com quadro de pessoal fixo para 

manutenção e limpeza das máquinas e da estrutura predial, e uma equipe de oito 

funcionários pagos pelo sistema de produção para atender a demanda de 

beneficiamento de mel. Sua fonte de receita é a contribuição mensal de R$ 10,00 dos 

associados, portanto, simbólica, e sua fonte principal de recursos é a cobrança dos 

serviços de beneficiamento, qual seja, de R$ 0,20 para o processo de decantação e 

centrifugação, R$ 0,20 para o envasamento do produto e mais R$ 0,15 para a rotulagem, 

em cada quilo de mel produzido. 

 A entidade beneficiária com quem a ASA executa seus contratos é o SESC MB, 

pelas mesmas razões já apontadas na seção anterior, ou seja, em função dos volumes 

expressivos e sazonais que a organização processa e a capacidade de distribuição que 

a beneficiária possui. Em decorrência dessa parceria na operacionalização dos 

contratos, a ASA declara confiar plenamente no SESCMB, a quem somente é superada 

pela CONAB, por ser a entidade de destaque em se tratando do PAA em Roraima.   

 As maiores dificuldades apontadas pela ASA estão no plano interpretativo e de 

capacitação dos produtores. O processo de convencimento do apicultor para evitar as 

vendas precipitadas ao atravessador, quase sempre com valores muito abaixo da 

realidade de mercado, não tem sido facilitado em função dos pagamentos à vista.  

 

A dificuldade que tem é você convencer o produtor pra que ele não venda, não 
caia na mão do atravessador porque tem o governo federal que garante. O 
produtor não sabe segurar, ele quer ver o dinheiro no bolso. Se ele tiver 10 
tambores de mel aqui, ele não se guenta, ele quer tomar uma, ele quer ser bonito, 
então ele quer..., nem que seja menos. Ele quer ver o dinheiro no bolso, porque 
ele não tem a mentalidade que nós temos. Eu passei com mel do ano passado, 
vendi agora. (ASA).  
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Nesse sentido a organização, através de seu presidente, tem usado o diálogo e a 

experiência de vida como elementos para a criação de uma atmosfera de confiança 

mútua e pelo despertar de um sentimento de pertencimento entre os associados. A 

contrapartida tem sido uma atuação intensa por parte do presidente da associação, o 

qual se autodeclara “cansado” e “vencido” pelo tempo e pelas adversidades da vida, 

levantando dúvidas quanto à sua sucessão e, consequentemente, quanto ao futuro da 

organização. 

 

Eu, graças a Deus, já tive várias passagens na minha vida, tive três infartes, três 
pontes de safena, duas mamária, agora tem três angiosplatia que eu fiz agora 
recente, mas vou fazer mais uma porque não ficou boa. [...]. Então eu acho que 
agora pra frente vei ter alguém pra me substituir, porque eu não posso mais 
forçar, porque eu sempre tô em cima, porque isso aqui é um filho meu e eu não 
quero que isso aqui se acabe. Eu quero que amanhã ou depois meus filhos, 
meus netos, dê seguimento nisso aqui. (ASA).  

 

 Apesar das dificuldades conjunturais, a organização tem sabido explorar as 

oportunidades de investimento geradas pelas políticas públicas, uma vez que a 

construção da Casa do Mel ocorreu, em grande medida, em função da captação de 

recursos não reembolsáveis. As limitações seriam outras, de ordem locais, a exemplo da 

expertise na elaboração e captação de recursos, na disponibilidade de assistência 

técnica especializada ou mesmo na construção de parcerias institucionais que pudessem 

fomentar a atividade apícola no estado. 

 Por outro lado, a ASA também tem colhido avanços de ordem social e econômica 

conquistados em anos recentes pelos apicultores ao testemunhar as mudanças na 

realidade local impulsionadas pelos efeitos nos estímulos à produção e à manutenção 

das famílias no campo. 

  

Tu chegava lá e o produtor só tinha um cachorro morrendo seco, magro. Hoje 
você chega lá e tem vida. A maioria largava, deixava o lote lá e vinha pra cá. Ai 
um vinha, deixava a mulher lá e vinha pra cá trabalhar na diária, e hoje tu não 
vê. [...]. A turma tá toda nos lotes. (ASA).  

 

 A terceira entidade que reúne sucessivas experiências com o PAA é a Associação 

dos Produtores do Polo I – ASSOCPOLOI, localizada no interior do PANA. Embora já 

esteja formalmente constituída desde 2005, a entidade ainda não dispõe de sede própria, 
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tampouco possui equipamentos, funcionando através da disposição pessoal da 

presidente e pela cessão provisória das instalações de entidades parceiras. 

 Essas precariedades têm conduzido ao exercício do pleno direito de controle 

cedido pelos agricultores à diretoria, precisamente à presidente e à tesoureira, o que tem 

provocado duas consequências importantes. A primeira delas é a concessão de uma 

espécie de aval para que a presidente tome as decisões sobre os projetos a serem 

contratados e os que estão em andamento, haja vista que nenhuma outra associação do 

PANA tenha, até o momento, efetivado contratos com o PAA/PNAE ou mesmo com 

qualquer outro programa ou projeto.  

 A segunda consequência é o esgotamento da presidente da organização, à 

similitude da organização citada anteriormente, tanto em nível formal pelos sucessivos 

mandatos à frente da instituição, como do ponto de vista da dedicação que a função 

requer.   

  

Eu gostaria que nunca, nunca..., sempre fala que 'ah, se trocar de presidente vai 
acabar, a gente tem esse medo’. Nosso medo era esse. E também a gente tem 
que pensar em quem a gente vai deixar na frente da asociação, se vai continuar 
o trabalho que a gente vem fazendo, é algo assim de se pensar. Porque a cada 
dois anos a gente tem que tá trocando, porque só depende da associação, 
realmente. Não posso mais ser reeleita, pois já estou no meu quarto mandato, e 
eu já fiz prorrogação de mandato exatamente por causa do PAA, porque quando 
venceu o mandato, a gente tava com um PAA pra executar, e eu tive que 
prorrogar mais um ano, todo mundo concordou, pra gente dar continuidade. Ai 
venceu o mandato e fui eleita mais uma vez e agora eu tenho que passar pra 
outro. (ASSOCPOLOI). 

 

 Apesar da deficiência estrutural da organização e do serviço centralizado por parte 

da direção, seu quadro de associados conta com 80 agricultores que correspondem a 

cerca da metade dos produtores do polo 1 do PANA. Através de uma contribuição mensal 

correspondente a uma taxa de R$ 5,00 pelos associados, as despesas da diretoria com 

serviços de escritório, combustível, etc., são quitados, o que tem permitido a 

operacionalização dos contratos do PAA. 

 A entidade eleita para a entrega dos alimentos no último contrato foi a Associação 

Anjo de luz, organização que presta auxílio a deficientes físicos em Boa Vista. O motivo 

da escolha foi o princípio da solidariedade, ao reconhecer a nobreza do trabalho e a 

necessidade da instituição. 

 Do ponto de vista da execução do contrato CPR Doação, os agricultores efetuam 
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as vendas de alimentos, alternando as feiras locais aos domingos com as entregas para 

a cooperativa durante a semana. Esse procedimento sistemático tem provocado 

mudanças substanciais no mercado local, a ponto de promover o afastamento dos 

atravessadores que normalmente compravam os produtos por lá. 

 

Eu acho que sim. Porque até os atravessadores que iam lá comprar, pararam. 
Eles compravam mais barato. Uns, às vezes, quando estão precisando de 
dinheiro, vende, mas a maioria eles já estão produzindo certo pra aquela entrega, 
e os atravessadores afastaram. (ASSOCPOLOI). 

  

 As alternativas de escoamento da produção servem a diferentes propósitos. Se 

as feiras locais permitem rápida capitalização e conversão na liquidação de despesas 

imediatas, as vendas para o PAA têm se convertido na aludida poupança de reservas 

financeiras acumuladas com fins de investimento e melhoria das condições de vida dos 

agricultores.  

 O recurso poupado, em alguns casos, vem permitindo a liquidação de prestação 

de financiamentos contraídos junto ao PRONAF, como foi exatamente o caso da 

presidente da associação, que havia contraído recursos para aquisição de um galpão de 

criação de frangos, cujos pagamentos foram viabilizados pelos recursos do PAA. 

 Segundo a ASSOCPOLOI, as experiências com as vendas para o programa têm 

permitido um avanço em prol de melhores condições de vida dos agricultores do seu 

polo, especialmente no que tange à compra de transporte próprio e nas melhorias de 

suas residências. Seus efeitos têm avançado para mudar a realidade do assentamento 

em termos de perspectiva de vida e na crença de um futuro mais promissor para as 

famílias dos agricultores. Seria o caso, por exemplo, de perceber que a venda dos lotes 

por parte dos assentados é um fenômeno que foi reduzido a casos isolados, sendo que 

hoje a maior preocupação está concentrada em produzir mais e melhor.  

 

Melhorou muito a nossa vida, tão mais felizes ali. Você pode andar lá e muito 
dificilmente você vai ouvir falar que alguém tá vendendo lote, só quem não mora 
mesmo e que tem o lote lá, que segura, mas que não mora lá. Mas quem tá 
morando lá, já não fala mais em vender lote, de jeito nenhum. Posso dizer que é 
função do PAA, pois a gente tem incentivo, e ai fica mais fácil pra gente. 
(ASSOCPOLOI). 

 

 O projeto Educação Sustentável, Sinérgica e Social – EDU3S – nasceu em função 

da preocupação de sua idealizadora com a sustentabilidade econômica dos lotes dos 
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assentados de reforma agrária do PANA em Boa Vista e do assentamento PAD ANAUÁ,  

em Rorainópolis. Financiado pela PETROBRÁS, com a interveniência e parceria da 

UFRR, o projeto teve o início de suas atividades em 2011, colocando em prática a 

primeira fase do projeto que se dispunha a qualificar 600 agricultores familiares dos dois 

municípios em cursos técnicos de cooperativismo e da área produtiva (avicultura, 

apicultura, horticultura, etc.). 

 Sua estrutura é composta por um espaço físico para fins administrativos cedido 

pela UFRR no seu campus em Boa Vista, o mesmo ocorrendo em Rorainópolis em um 

espaço também cedido, nesse caso, pela Prefeitura Municipal. Suas instalações 

produtivas são constituídas por um embrião cooperativo (galpão aviário, viveiro de 

mudas, horta e casa do mel) implantado em uma área cedida pela UFRR no campus do 

Murupu, zona rural de Boa Vista, onde funciona a escola agrotécnica da universidade.  

Do ponto de vista dos recursos humanos para o projeto, conta-se com três 

coordenadores, sendo um deles coordenador geral, mais dois de apoio (planejamento, 

assistência produtiva) e, ainda, doze estagiários, sendo estes estudantes dos diversos 

cursos de agrárias. Para a condução de seus veículos de transporte da produção (duas 

caminhonetes e um caminhão refrigerado) foram contratados dois motoristas.   

 Uma vez concluída a primeira etapa do projeto, a renovação foi aprovada com a 

proposta de geração de renda e oportunidade de trabalho para os agricultores. Mediante 

a transferência de subsídos ao agricultor com recursos não reembolsáveis, fomentou-se 

a produção em 120 lotes de assentamentos nos dois municípios informados, com base 

nos cursos de capacitação oferecidos e segundo a aptidão estrutural dos produtores.  

 Pautada nas dificuldades de escoamento para o mercado de alimentos em Boa 

Vista, a gestora do projeto propôs incorporar o PAA como instrumento de fortalecimento 

dos agricultores através do sistema de compras governamentais e, também, buscar a 

venda direta de alimentos nas feiras do município de Boa Vista sem a interveniência dos 

atravessadores.  

 Como o projeto EDU3S não tem a prerrogativa fiscal de executar vendas de 

alimentos, uma parceria foi constituída com a COOPER HORTA 140  para os fins 

econômicos, bem como para promover um ambiente mais competitivo em termos de 

                                            

140 Descreveremos essa organização na sequencia desse capítulo.  



235 

 

cooperativas de produção no município de Boa Vista, uma vez que somente a COOPER5 

vem realizando operações com a CONAB em Boa Vista. 

 O processo de convencimento dos produtores para a adesão ao PAA encontrou 

resistências, sobretudo com relação às relatadas experiências anteriores de uso de suas 

DAP’s, da desconfiança com relação aos valores contratados, além do tempo excessivo 

de recebimento dos pagamentos, como declara a gestora do projeto. 

 
A demora no pagamento dos seus produtos por outras experiências que eles 
tinham vivido. Demorava muito pra receber, e quando recebiam não era sempre 
com o que era combinado. Então deixou eles desconfiados e resistentes, com 
essas experiências anteriores dentro do PAA. Alguns agricultores que disseram 
'não quero participar, não quero dar a minha DAP mais pra ninguém'. E quando 
eu fui saber era por isso, que eles tinham demorado muito pra receber e tiveram 
alguns problemas. (EDU3S). 

 

 Esse cenário de desconfiança foi superado por uma postura mais dialógica 

através de intensas reuniões esclarecedoras sobre o PAA e a sua execução. Nesse 

sentido, convencidos de que a primeira condição a ser atendida diz respeito a um sistema 

organizacional mais amplo e mais estruturado, iniciou-se um trabalho de regularização 

de todas as associações existentes no PANA.  

 

Estão se fortalecendo, inclusive nós estamos trabalhando com isso, e estamos 
regularizando todas as associações do PA Nova Amazônia. A do polo 2 já está 
regularizada, a do 4 já está regularizada, e eles já têm condições de formar um 
projeto para o PAA. E pode-se dizer que todos estão interessados em entregar 
seus produtos para o PAA. Esses programas sociais vem ajudando e muito os 
agricultores familiares nos seus lotes. (EDU3S). 

 

 Os mesmos esforços direcionados para a regularização das organizações 

coletivas serviram para estimular a obtenção de DAP’s por parte dos agricultores que 

ainda não as haviam providenciado. A esse respeito, a coordenação do projeto EDU3S 

emite um desabafo, digno de nota, ao fazer referência a um tratamento usurpador e 

oportunista historicamente recebido pelos agricultores de Roraima.  

 

Eles nunca tiveram esse apoio de alguém conduzir eles, por isso é que eu estou 
trabalhando nesse projeto até o fechamento da cadeia produtiva. Eles nunca 
tiveram esse acompanhamento aqui, eles eram alienados a fazer alguma coisa 
importante pra quem estivesse lá em cima, não pra eles. Nunca tiveram esse 
cuidado em fazer eles crescer junto. (PROJETO EDU3S). 
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 A partir da superação das dificuldades apontadas, a realidade atual dos 

agricultores participantes do projeto é de entusiasmo e de esperança de dias ainda 

melhores. Com os recursos obtidos através das vendas para as feiras locais e, mais 

recentemente, para o PAA, mediante a assistência educacional, logística, técnica e 

creditícia do projeto, as famílias vêm conquistando padrões mais confortáveis de vida, 

além dos avanços no modo de produção.  

 

Tá havendo um fluxo contrário, isto também é forte, da cidade para o campo, 
para produzirem, tão retornando. Os pais estão puxando seus filhos pra 
trabalhar, porque tão vendo que tem lucro. Esse é o ponto forte. (EDU3S). 

 

 O projeto EDU3S segue agora para sua terceira fase, cuja ênfase será centrada 

no fortalecimento da macroestrutura institucional de apoio à produção, referindo-nos aos 

trabalhos de obtenção dos registros e selos de inspeção estadual e federal para o 

aparato produtivo que está sendo montado no citado embrião cooperativo. 

 O início das atividades da COOPER HORTA foi em 2003, estimulada por um 

projeto de implantação de estufas de produção por parte da prefeitura de Boa Vista que 

previa a comercialização através de uma cooperativa. Uma vez concluído o projeto das 

estufas, a cooperativa seguiu existindo, embora com uma estrutura simplificada 

composta pelo presidente, uma secretária e um entregador. 

 Em 2012, após a prefeitura de Boa Vista passar a operar com o PNAE, a 

COOPERHORTA iniciou os trabalhos de entrega de alimentos para os programas 

sociais. No caso do PAA, especificamente, a efetivação do primeiro contrato ocorreu no 

ano passado, em 2014, mediante a parceria desenvolvida com o projeto EDU3S da 

PETROBRÁS. 

 O quadro social da cooperativa é composto por 280 associados ativos. Tal número 

de cooperados exigiu a ampliação da estrutura e dos funcionários da cooperativa, que 

hoje conta com toda a estrutura organizacional ativada, a saber, conselho administrativo, 

fiscal, tesoureiro e com o corpo administrativo operacional composto de cerca de 20 

funcionários. Para a efetivação dos serviços de campo a cooperativa conta com as 

equipes de motoristas e carregadores volantes, mais os carregadores da sede, além de 

dois vigias noturnos. Para os serviços de transporte a cooperativa adquiriu três 

caminhões grandes e dois caminhões pequenos, além de uma caminhonete. 
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 Segundo o entendimento da cooperativa, o principal motivo que tem levado os 

agricultores a firmarem contratos de CPR Doação é a possibidade da venda garantida e 

o afastamento da figura do atravessador. Nesse sentido, o volume de vendas vem 

crescendo significativamente, pois se em 2011 a entidade comercializava cerca de 600 

toneladas por ano na venda de 12 produtos, em 2014 o volume se elevou para mais de 

1200 toneladas distribuídas nos 25 produtos comercializados. 

 

É, porque qual é o principal intuito hoje da cooperativa? É comercializar o 
produto. Essa é a ferramenta principal, hoje, que a cooperativa oferece. São R$ 
20 mil pelo PNAE, mais R$ 8 mil pelo PAA, hoje, antigamente era R$6500. É 
isso que eles desejam, que a cooperativa forneça o produto deles e seja uma 
fonte garantida de venda. (COOPER HORTA). 

 

 A opinião da entidade sobre a rede do PAA em Boa Vista não difere das demais, 

procurando ressaltar os trabalhos e o desempenho da CONAB, sobretudo pela 

orientação fornecida na contratação da CPR. Em relação aos demais parceiros, como 

os movimentos sociais e os conselhos, também não manifestou nenhuma declaração 

que representasse uma participação importante no sistema de compras do programa.  

 Sobre as dificuldades apontadas pela entidade, destaca-se a já mencionada 

restrição para a comercialização de produtos beneficiados ou transformados, além da 

diferença de preços entre o PNAE e o PAA, julgando-se necessário que se padronizasse 

os mecanismos de determinação e, por último, alguma persistência na comercialização 

com atravessadores, sobretudo quando os agricultores necessitam de dinheiro de forma 

emergencial. 

 Em relação aos pontos fortes do programa, a COOPERHORTA aponta a 

participação da mulher agricultora, lembrando que um percentual importante dos 

associados são mulheres chefas de familia. Outro ponto destacado pela instituição foi o 

reconhecimento de um agricultor mais ativo e informado, atribuindo esse crescimento 

interpretativo às experiências com as políticas de fortalecimento da agricultura familiar. 

 A partir da apresentação das características mais singulares das organizações 

produtoras que participam do PAA em Boa Vista, vamos analisar aspectos que dizem 

respeito ao coletivo das entidades e aos resultados de âmbito socieconômico local, 

obtidos em decorrência das experiências acumuladas com o PAA. 

 Vamos iniciar abordando os efeitos na produção. Nesse sentido, são bastante 

evidentes os efeitos de elevação da produção por parte dos agricultores e, 
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consequentemente, do volume comercializado por parte de suas organizações coletivas, 

como vimos. Para discorrer melhor sobre isso, vamos retomar os dados sobre a 

produção de mel da ASA e disponibilizá-los na Figura 30. 

 De acordo com os dados da Figura 29, a produção de mel desta entidade, em 

2009, foi bastante limitada e da ordem de oito toneladas. As informações colhidas no 

depoimento indicam que nos anos anteriores a 2008, a produção foi ainda mais baixa. 

Todavia, em 2010 a produção cresceu para 60 toneladas e, a partir daí, o crescimento é 

vertiginoso e atinge 220 toneladas em 2013. Em 2014 a produção sofreu uma queda 

para 120 toneladas decorrentes de problemas de ordem climática e ambiental (seca).    

 

 

Figura 30 – Produção de mel da ASA entre 2009 e 2014. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
  

Durante o aludido período, a entidade elevou seu quadro social de nove para 70 

associados. O crescimento da produção e do número de associados, conjuntamente, foi 

justificado pela adesão e os sucessivos contratos firmados através do CPR Doação e 

efetuados pela entidade com a CONAB.  

 Da mesma forma, as demais organizações participantes dos programas sociais 

em Boa Vista atestaram a elevação dos volumes comercializados e do número de 

associados, com a ressalva da COOPER HORTA que se encontra em seu primeiro 

contrato do PAA. Mas mesmo nesse caso, seu crescimento esteve associado à 
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participação no PNAE que, como sabemos, compõe, junto com o PAA, as duas principais 

linhas do que se concebe como mercados institucionais (protegidos) de alimentos. 

 Observaremos que o aumento da produção por parte das organizações não é um 

fenômeno isolado. Utilizaremos, mais uma vez, o caso da ASA para demonstrar que as 

vendas para o PAA implicaram na conformação de um círculo virtuoso entre o produtor 

e sua organização coletiva, mediada pela CONAB. 

 A Figura 31 mostra, conjuntamente, o volume produzido de mel pela ASA e os 

dados do número de colméias em atividade de um associado durante os períodos 

contratuais com a CONAB.  

  

 

Figura 31 – Nº de colméias de um agricultor X produção anual da ASA, entre 2009 e 
2014. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

 Podemos perceber que existe uma correlação141 (0,9907) entre as duas trajetórias 

de curvas. Para o ano de 2009 a produção de mel foi de somente oito toneladas, 

enquanto que o produtor detinha apenas 17 colméias. Em 2010, depois de duas entregas 

para o PAA, a produção de mel saltou para 60 toneladas, enquanto que o número de 

colméias atingiu 35. O pico de produção de mel da entidade alcançou 170 toneladas em 

                                            

141 Mede a correlação linear entre duas variáveis. 
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2012, mesmo ano em que nosso agricultor ampliou o número de colméias para 75, maior 

quantidade já possuída por ele. No ano seguinte, pelas adversidades climáticas citadas 

pela entidade e pelo agricultor, especialmente falta de chuvas e ocorrências de 

queimadas no lavrado roraimense142, a produção de mel caiu para 120 tobeladas, tendo 

o produtor perdido 25 de suas colméias, restando-lhe 50, que permanecem até 2014.  

 Observamos também que o crescimento do volume comercializado pelas 

organizações produtoras exigiu a ampliação de suas infraestruturas e de seu quadro de 

pessoal. Para o nosso exemplo, já detalhamos a construção da Casa do Mel pela ASA 

e a contratação da equipe de funcionários para sua manutenção e operacionalização. 

De forma conclusiva, não há aqui qualquer dúvida sobre os impactos que o PAA 

promoveu nas entidades produtoras, uma vez que este fenômeno de ampliação do 

volume comercializado, do aumento do quadro de associados e dos investimentos em 

capital físico atingiu indistintamente as organizações que efetuaram entregas para o 

PAA143.  

 De outra ordem, os avanços nos volumes comercializados pelas organizações 

produtivas em Boa Vista não promoveram a elevação do número de organizações não 

indígenas participantes do PAA. Do ponto de vista das cooperativas, seguimos com o 

monopsônico movimento de compra da COOPER5 até 2014, apenas recentemente 

alterado em função das entregas da COOPER HORTA. No caso das associações de 

produtores, somente a ASA, de forma mais expressiva, e a ASSOCPOLOI seguem 

executando contratos com a CONAB, enquanto que outras duas associações do PANA 

somente agora se preparam para habilitar-se ao programa. 

 Por outro lado, o crescimento do quadro social das organizações produtivas não 

nos autoriza a concluir pelo fortalecimento do sistema cooperativo em Roraima. A adesão 

do agricultor às entidades coletivas em função da exclusividade de contratação da CPR 

Doação da CONAB não significa que se tenha desenvolvido um “espírito” cooperativista. 

Claro que a rotina perseverante de ajuda mútua perante as dificuldades operacionais 

diversas, como o já citado transporte das mercadorias para a sede das organizações, 

                                            

142 A ocorrência de queimadas no cerrado ou lavrado de Roraima não é um fenômeno inédito, haja vista 
as recomendações para a realização de aceiros durante a estação mais seca do ano pelas entidades 
ambientais do estado.    
143 A entidade ASSOCPOLOI constitui uma única exceção entre as demais organizações produtoras, uma 
vez que funcionava em prédio cedido pela prefeitura de Boa Vista. Com a retomada do prédio, a 
associação já iniciara a compra de material para erguer sua sede própria no PANA.   
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pode favorecer uma mudança no quadro, fortalecendo um comportamento mais 

solidário. Mas é só o que podemos afirmar até o momento. A declaração abaixo procura 

demonstrar como o dia-a-dia dos produtores vem estimulando a cooperação entre eles. 

 

Alguns que até nem se topavam muito, eram vizinhos do tipo 'ah, tu cuida do que 
é seu, que eu cuido do que é meu', 'fica no teu canto, que eu fico no meu 
quadrado'; eles estão hoje um pegando carona do outro. De uma vicinal só um 
tá vindo pra cooperativa com uma pick-up, por exemplo, e tá trazendo os 
produtos de mais quatro, cinco. Eles estão se ajudando. (COOPER5). 

 

 De fato, podemos explorar um pouco melhor o limiar entre os resultados que vêm 

promovendo mudanças de ordem microinstitucionais na realidade da família do produtor 

ou de sua propriedade, com as mudanças de ordem social ou econômica de maior 

magnitude, ou seja, que vêm permitindo avanços no ambiente institucional de Boa Vista. 

 De acordo com a Tabela 28, os resultados da pesquisa nos permitem afirmar que 

os programas sociais de compra de alimentos em Boa Vista, marcadamente o PAA, têm 

promovido um conjunto de melhorias para os produtores em termos de elevação de suas 

rendas. O aumento do poder aquisitivo por parte dos agricultores tem permitido a 

aquisição de bens de consumo duráveis e a reforma e ampliação de suas residências no 

campo.   

 Nesse aspecto são enfáticos os progressos materiais alcançados pelos 

agricultores e suas famílias em função do aumento de suas rendas. Os depoimentos 

relatam com entusiasmo a chegada de móveis, utensílios domésticos e ampliação das 

residências como conquistas da maioria dos produtores. Vejamos a declaração de um 

produtor sobre a ampliação de sua residência: “É, a gente conseguiu, né? Tá 

melhorando, 'fazer como diz o outro', a casa precisava rebocar, precisava aumentar um 

pouco mais a casa, e a gente conseguiu sim” (AGRICULTOR 14). 

 Não é por acaso que a linha de financiamento para a reforma das casas 

localizadas nos assentamentos do INCRA com mais de 10 anos deve atender apenas a 

uma parte dos agricultores do PANA, já que muitos deles se anteciparam ao benefício, 

promovendo, às suas próprias expensas, esse investimento. 

 Do ponto de vista macroinstitucional, a elevação da renda e a correspondente 

aquisição de bens domiciliares que ela tem permitido, vêm promovendo três fenômenos 

de grande importância. O primeiro deles é a elevação do padrão de vida, que se traduz 

em mais conforto e dignidade, favorecendo o surgimento de uma ideia de cidadania que 
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é difícil avaliar por meio de intrumentos quantitativos. 

 

Eu diria que é mais da metade da renda, em função do PAA. (AGRICULTOR 07). 
 
Aumentou a qualidade. Por exemplo, eu consumia menos a carne, hoje eu já 
consumo ela normal, duas vezes, três vezes por semana. Antigamente era uma 
vez só. O peixe eu passei a consumir mais um pouco, eu tenho condições de 
comprar essa alimentação que eu não tinha no meu lote. Então, com mais 
frequencia, eu consegui uma melhora de renda, melhorou a alimentação [...]. 
Sim, hoje eu tenho televisão, eu tenho uma boa geladeira, meus filhos tem 
computador, tudo através da agricultura familiar e dentro do PAA. Quero dizer 
que não foi só entregando no PAA, mas ajudou bastante. O PAA participou dessa 
melhoria. (AGRICULTOR 08). 
 

 

Tabela 28 – Mudanças no ambiente micro e macroinstitucional de Boa Vista – RR 
decorrente do acesso ao PAA – CPR Doação. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
MUDANÇAS NO AMBIENTE INSTITUCIONAL 

MICROINSTITUCIONAL 
(Produtor ou Propriedade) 

MACROINSTITUCIONAL 
(Ambiente Social ou Econômico) 

Melhoria na qualidade de vida dos produtores;  
Aumento da renda;                                                                                 
Aquisição de bens de consumo duráveis; 
Reforma e ampliação da casa; 

Permanência da família no meio rural; 
Elevação da autoestima dos agricultores; 

Aumento da produção; Autossuficiência municipal na produção de  
hortaliças folhosas; 

Priorização das entregas dos alimentos ao 
PAA; 

Arrefecimento do grau de intermediação pelo 
atravessador; 
Fortalecimento do mercado local nas 
comunidades; 
Elevação do preço médio dos alimentos no varejo; 
Fortalecimento das organizações coletivas 
existentes; 
Institucionalização da relação poupança-
investimento; 
Priorização e centralidade na rede de atores; 

Plantio e consumo de espécies regionais; 
Institucionalização das CPRs Sementes Nativas; 
Valorização da cultura e das espécies regionais; 

Acesso a financiamentos rurais; Elevação do grau de confiança entre os agentes  
financeiros; 

Obtenção das DAPs Mulher e DAPs Jovem; Geração de emprego e ocupação no campo; 
Valorização nas questões de gênero; 

Participação na execução dos contratos CPRs; Acesso a outros mercados, programas e políticas; 

Relação solidária entre os agricultores; Sem efeitos macroinstitucionais; 

Sindicalização do produtor; Sem efeitos macroinstitucionais; 

 
LIBERTAÇÃO DO MERCADO TRADICIONAL                       DEPENDÊNCIA DO MERCADO 
INSTITUCIONAL                                                                    
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 O segundo fenômeno importante é a permanência do agricultor no campo. Nesse 

sentido, o amplo processo migratório e a transferência de posse dos lotes nos 

assentamentos deixam de fazer parte do mundo rural em Boa Vista. Com a perspectiva 

de produção com a compra assegurada, são raros os casos de desistência dos lotes, ao 

tempo em que se eleva substancialmente seus preços de venda para R$ 100 a R$ 150 

mil, com valorização muito acima dos praticados há cinco ou seis anos atrás144.  

 

Hoje já tem lote de 100, 200mil, de 150. Lá no polo 2 mesmo, foi vendido um por 
100 mil, com estrutura minima, de 32 hectares. Pra valer 100 mil não precisa ter 
estrutura não. (AGRICULTOR 11). 

 

 Há, porém, um bem material que tem sido revelado como representativo de um 

avanço social muito visível e emblemático. Estamos nos referindo à aquisição de veículo. 

A compra do carro passou a ser um símbolo de progresso e ascensão social como 

nenhum outro produto móvel ou imóvel. Ao adquirí-lo, a família não está apenas 

atenuando as dificuldades de transporte da produção ou facilitando os deslocamentos 

para a cidade, mas muito mais além, tem representado a superação da sua histórica 

condição de pobreza. Como podemos observar na Figura 32, a aquisição do carro passa 

a ser prioridade diante de etapas elementares na construção da casa ou de 

investimentos básicos na propriedade, como é o caso do agricultor em epígrafe, ao 

anunciar o desejo da compra de um carro novo, tendo o mesmo mais de um veículo e 

uma motocicleta. 

 Nesse sentido, são muitas as formas que expressam o avanço social dos 

agricultores em função do acesso aos mercados institucionais (protegidos). Talvez por 

isso, o terceiro fenômeno importante decorrente da elevação da renda e do acesso a 

bens antes inimagináveis, são as declarações sobre seu estado de espírito ao refletir um 

incremento notável em sua autoestima. Esse fato é ressaltado pelo representante da 

Conab: 

O PAA ele veio trazer assim uma certa autoestima, uma autoestima em que ele 
tá se vendo como uma parte importante dessa comercialização. Tem que sempre 
deixar claro pra eles que eles são fornecedores potenciais do governo, que não 
é nenhuma ajuda. O governo tá sendo estratégico em valorizar e contar com 
quem é de fato importante pro governo que é o agricultor familiar, que é um 
fornecedor em potencial pro governo, que é o produto dele que fica no país. 

                                            

144 O fenômeno de venda de lotes nos assentamentos de Roraima já foi objeto de estudo nos trabalhos de 
Lopes (2009) e Rocha (2011).  
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(CONAB). 

 

 

Figura 32 – Bens móveis adquiridos por produtor participante do PAA em Roraima. 

Fonte: acervo da pesquisa. 
 

 Sendo o PAA uma política estruturante da agricultura familiar, a elevação da renda 

dos agricultores participantes está associada diretamente à produção de alimentos. 

Vimos também que em se tratando de mercado garantido a preços competitivos constitui 

uma equação de resultado altamente previsível, cuja solução é convertida no aumento e 

na estabilidade da renda do produtor. 

 Para Roraima, a elevação da produção agrícola tem um caráter estratégico do 

ponto de vista socioeconômico. Refiromo-nos à condição de importadora de produtos 

que compõem a cesta básica de alimentos, incluindo artigos como tomate, batata, couve-

flor, repolho, etc., presença obrigatória na mesa de qualquer brasileiro.  

 Dessa forma, um dos resultados macroinstitucionais verificados em Roraima foi a 

autossuficiência de parte dos produtos que compõem a mesa do boavistense, 

marcadamente as verduras folhosas como a alface, a couve, a cebolinha, o coentro e a 

rúcula, espécies estas, de menor exigência técnica e de ciclos curtos. 
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 As espécies e as variedades de ciclos curtos e processos produtivos simplificados 

são importantes para uma rápida capitalização do negócio em um ambiente de 

deficiência técnica aos produtores roraimenses, como já vimos.  

 

Algumas coisas ainda vêm de fora. Batata vem de fora, cebola, vem de fora, 
berinjela tem aqui, xuxu vem de fora, cenoura vem de fora, tomate vem de fora, 
mas já tem muito tomate aqui já, não dá conta. Cheiro verde, hoje tem, hoje não 
vem. Couve, alface, cebolinha, rúcula, isso aí abastece bem. Cebola de cabeça 
vem de fora, alho vem de fora. (AGRICULTOR 03). 

 

 Sob a proteção do mercado, os agricultores participantes do programa têm 

priorizado suas entregas para a CONAB através dos contratos CPR Doação. Como 

resultado do escoamento da produção para os programas sociais, vís-à-vís para as feiras 

e o comércio local, há um importante movimento de afastamento do atravessador e de 

sua tendência em adquirir produtos a baixos preços em Boa Vista.       

 A esse movimento junta-se outro, que beneficia duplamente os produtores do 

PAA. Trata-se da elevação dos preços dos produtos comercializados nas feiras livres da 

cidade, uma vez que a produção que para elas antes escoava, agora, em grande medida, 

destina-se aos programas sociais. O reflexo foi uma valorização dos preços médios para 

as verduras e hortaliças em Boa Vista que é parâmetro para a definição dos preços da 

CONAB.   

 Eis aí um movimento de mercado que vai de encontro ao princípio da 

economicidade pelo qual se constituia em um dos objetivos do programa. O mercado de 

hortifrutigranjeiros boavistense sofreu uma elevação média de seus preços em função 

das compras governamentais para o PAA e para o PNAE. São muitas as declarações a 

esse respeito. 

 

Mais na cooperativa. Meu forte é lá. A feira é só tampando os buracos, aqui, 
acolá. (AGRICULTOR 09). 
 
Não é não. O preço é lá em baixo. O atravessador ele só derriba o seu produto. 
(AGRICULTOR 08). 
 
Então o grande diferencial do PAA é que os preços formulados com referência 
na CONAB, eles cobrem o custo de produção. Então isso tem incentivado os 
agricultores a participarem do programa. Veja bem, um kilo de melancia paga-
se R$ 1,00, então uma melancia de 15 kg é R$ 15,00, e uma melancia de 10 
kilos é R$ 10,00, então isso, fora do programa você não vai ter um preço desse. 
Um kilo de maxixe é R$ 3,50, você não vai conseguir..., um kilo de jerimum R$ 
1,75, então esse é o grande diferencial do programa e que vem assim a atender, 
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preencher essa lacuna em termos de remuneração para o agricultor familiar. 
(SECRETARIA da AGRICULTURA).   

 
Nessa parte ai ajudou muito o agricultor. Porque, na verdade, só tinha a opção 
só a feira, só entregar na feira, com atravessador. Porque o agricultor não tem 
tempo de sair de lá da lavoura e ir lá botar uma banca e vender lá. Quem vende 
lá, às vezes, nem é agricultor. Nunca plantou nada. Quando a cooperativa tá no 
auge, comprando e comprando, aumenta as coisa na feira porque falta. A falta 
das coisa é que faz o preço subir. (AGRICULTOR 11). 

 

 Por outro lado, a priorização das entregas ao sistema de compras públicas vem 

reforçando dois fenômenos já estudados. Um deles é a centralidade dos atores como a 

CONAB, a COOPER5 e a entidade beneficiária SESCMB pelas características da rede 

social amparada em poucos e destacados membros. O segundo fenômeno é o 

fortalecimento das organizações coletivas constatadas pela ampliação de suas 

estruturas físicas, do seu quadro social e do volume de alimentos comercializados. 

Também nesse caso já manifestamos a concentração das atividades em mãos da 

COOPER5. 

 Ocorre que os agricultores desenvolveram um comportamento de racionalidade 

econômica ao não efetuarem seus saques de dinheiro tão logo suas contas registrassem 

saldos de pequenos montantes. De maneira geral, os produtores acumulam os valores 

na conta da própria cooperativa até atingir, via de regra, o limite de suas DAP’s. A essa 

forma de conduta desenvolveu-se um fundo de reserva que vem capitalizando os 

agricultores e proporcionando os avanços sociais, já estudados, em uma sistemática 

poupança-investimento. 

 Entre os avanços de ordem institucional está a criação de um mercado local nas 

comunidades por onde residem os agricultores. Por intermédio de suas próprias casas 

ou de pequenas ‘”vendas”145, os agricultores podem encontrar os artigos de necessidada 

imediata, em geral a preços acima do mercado varejista dos centros mais próximos, mas 

que se tornam vantajosos em função de se evitar os deslocamentos para a cidade mais 

próxima, nesse caso, Boa Vista.   

 

Assim, aquelas coisas que a gente não produz, a gente encontra, a gente vai ali 
no vizinho e tem. Verduras, por exemplo, antes não consumia ou comprava na 
cidade, no mercado. Hoje a gente compra muito pouca coisa no mercado, aqui 
a gente compra alface, a gente compra rúcula, compra cheiro verde, compra 
macaxeira, compra abóbora, se for o caso, tudo aqui, tudo os vizinhos têm. 

                                            

145 Vendas são pequenos estabelecimentos comercais localizados no interior das comunidades rurais. 
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Quiabo, maxixe, frango, farinha, tudo que se quiser comprar, aqui você compra. 
Antes não encontrava, se quisesse consumir tal coisa, tinha que comprar a Boa 
Vista. (AGRICULTOR 03). 

  

 Outrossim, a nova perspectiva de vendas de pequenas quantidades de alimentos 

para o mercado institucional trouxe reflexos relevantes para os produtos regionais. O que 

queremos dizer é que as compras locais aos agricultores familiares trouxeram consigo o 

estímulo e a valorização do que já era produzido localmente por tradição ou costume da 

região.  

 Se antes das compras governamentais os produtos regionais ficavam restritos ao 

consumo familiar ou comunitário, sem expressividade de mercado, agora a possibilidade 

de convertê-los em renda tem favorecido sua produção, uma vez que o excedente pode 

ser escoado para os programas sociais. Dessa forma, produtos como o cupuaçu, buriti, 

açaí, o bejú, ou mesmo produtos de destacado consumo indígena como o kumage 

(tempero) e a goma146, têm sido comercializados nas CPR Doação de alimentos da 

CONAB.  

 

Então, essa compra regionalizada, ela veio valorizar o que já era produzido no 
local, veio estimular que eles plantem produtos que eles tinham vontade de 
plantar e tinham medo de não conseguir vender, e também veio valorizar e 
incentivar que eles aproveitem aqueles produtos que eles tinham, mas que não 
tinham valor comercial, tirem esses produtos deles e começem a colocar nessa 
cesta, que ai são os produtos mesmos da região. (CONAB). 

 

 O resultado de tal processo foi a crescente participação dos alimentos da 

diversidade regional nos mercados institucionais de todo o país. Em Roraima, 

particularmente, a perspectiva de contratação de CPRs de produtos regionais 

institucionalizou a compra de sementes de buritis, espécie de comprovado valor 

alimentício e ambiental, já informado nesse estudo, a qual é apoiada por uma linha de 

ação específica do PAA.  

 Estamos nos referindo ao PAA Sementes Nativas que prevê a compra das 

sementes de espécies tradicionais junto aos agricultores familiares e a sua posterior 

doação para uma associação de produtores da região. No nosso exemplo, as sementes 

de buritis foram adquiridas com vistas ao repovoamento das margens dos igarapés, 

                                            

146 A goma é conhecida como tapioca pelos não indígenas.  
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ambiente onde a planta é espontânea. Veja-se os depoimentos a continuação: 

 

O buriti dá alimento, alimento riquissimo na forma de doces, de polpa, de suco; 
a farinha do buriti na alimentação animal, eu usei muito na ração dos porcos e o 
bicho engorda, e pesa e bem; a palha do buriti que faz a casa; a fibra você faz a 
biojóia, essas bijouterias. O talo dele faz..., não sei se é Pernambuco ou outro 
estado no Nordeste, uma fábrica de brinquedo. Que aquela palha dele seca, e o 
senhor corta e ela e fica tipo um isopor, e ai você pode modelar ela. Se quiser 
brinquedos, você pinta, faz qualquer tipo de brinquedo, e, além de tudo, segura 
água no solo. Uma função ambiental muito grande na era do meio ambiente. 
(AGRICULTOR 03). 
 
Somos a única cooperativa da região Norte do Brasil a acionar essa linha de 
PAA também, e nós estamos entregando agora para a CASA FAMILIAR RURAL 
(CFR), 17 toneladas de semente de feijão Caupi e 10 toneladas de semente de 
buriti que está sendo distribuída no município de Boa Vista e nos outros 
municípios também, mas principalmente no município de Boa Vista para 
agricultores da CFR e outras instituições indígenas que também são ligadas à 
CFR, essa distribuição está ocorrendo de sementes também.          
(ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 02). 

 

 Diante das possibilidades de auferir ou aumentar suas rendas, parte dos 

agricultores roraimenses foi rompendo as dificuldades institucionais de acesso a crédito, 

bem como as dificuldades em quitá-las, por intermédio das parcelas obtidas junto às 

CPRs da CONAB. Esse processo acabou gerando um ambiente de maior credibilidade 

e confiança entre os agricultores e as instituições financeiras de Roraima. 

O exemplo que se segue descreve uma ação transversal do PAA configurada na 

obtenção de crédito do PRONAF pelo agricultor em decorrência dos contratos efetuados 

com o PAA. 

 

Porque o PRONAF é mais pra você, vamos dizer, quer fazer uma horta você vai 
lá e compra material pra fazer aquela horta. E ai com as entrega que você tem 
pro PAA, vai ajudar a você pagar o PRONAF. (ASSOCPOLOI). 
 

 Por outro lado, um avanço institucional de grande importância social vem sendo 

alcançada através da compulsória participação da mulher nos contratos CPR Doação. 

Os referidos contratos exigem que 40% dos contratantes sejam do sexo feminino, regra 

que vem descortinar uma faceta da realidade social rural da vida dos agricultores 

familiares brasileiros. A questão de gênero é um tema deveras importante, como 

podemos constatar no depoimento que se segue. 

 

Nos contratos tem que ter no mínimo 30% de mulheres. As mulheres foram 
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conquistando mais espaço. Eu acho que o machismo tem que acabar. Eu não 
participei da formação feminista, mas sou feminista de nascimento. A mulher é 
mais flexível, mais flexível, o homem é mais arrojado, mais ranzinza, demora a 
raciocinar, o raciocínio é lento. Eu tiro por mim, se eu for pra roça com meu 
marido, eu acordo de manhã faço café, cuido de tudo, e ele só lá, chego aqui 
vou fazer o almoço e ele vai assistir televisão, e eu vou fazer almoço, vou lavar 
roupa e quando der 2 horas a gente desce, eu fiz tudo e ele fez um trabalho, fiz 
até bolo. O homem é muito devagar. E quando ela tem criança, ainda tem as 
crianças. (AGRICULTOR 04). 

 

 Do ponto de vista da rede do PAA em Boa Vista, cabe detalhar que são as 

mulheres que ocupam a presidência da FETAG, do SINDICATO, da COOPER5, do 

CMAS, da ASSOCPOLOI, da ANJO DE LUZ, da FLOR do SABER; a coordenação geral 

do projeto EDU3S; a coordenação do SESCMB; e, a superintendência da CONAB-RR, 

sendo nesse último caso, uma mulher de descendência indígena. São mulheres 147 

dirigindo os rumos das principais organizações e entidades que participam das políticas 

públicas da agricultura familiar. 

 Nesse mesmo sentido a emissão da DAP Mulher e da DAP Jovem para 

participação no PAA CPR Doação, bem como as DAP’s “independentes” para aqueles 

que estabeleçam relações contratuais agrárias, vêm configurando a geração de novas 

ocupações e fontes de renda no campo para os familiares do agricultor. 

 

Vamos dizer que se ele recebia ou tinha uma renda de um salário mínimo, com 
o PAA eles passaram a ter mais 1,5, deu esse avanço, esse pulo. Se tivesse 1, 
iria pra 2,5. Dobrou, até porque é a familia, cada pessoa tem direito a um X. 
Então se tem dentro do mesmo lote foi dividida a família, a mãe dividiu pro filho 
que casou, e ele passa a adquirir uma DAP, aquela renda de seis e pouco, vai 
pra doze e pouco, ele tem o mesmo direito. (SINDICATO). 

 

 As novas perspectivas de trabalho para a família do produtor, em seu sentido de 

proporcionar oportunidades para todos os seus membros, pode representar um 

movimento em sentido contrário ao preocupante processo migratório dos mais jovens 

em direção às cidades, como já vimos. Alguns estudos já vêm tratando da problemática 

em torno da cadeia sucessória no campo e, nesse sentido, nos cabe observar a 

declaração abaixo que exemplifica as oportunidades para o trabalho de jovens no âmbito 

das políticas públicas da agricultura familiar.  

 

Mas se o filho tem 17 anos e quer trabalhar com o pai, 'pai eu quero produzir 

                                            

147 Roraima é o único estado brasileiro governado por uma mulher, na atualidade. 
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mel, o senhor produz melancia, mas eu quero produzir mel’, ele vai e faz um 
contrato de aluguel com o pai. O termo é comodato, ai ele pode tirar sua DAP e 
ter seus R$ 6500,00 para entregar de produtos. Isso é um incentivo pro jovem, 
é uma renda pro jovem, é um emprego pro jovem. Na cidade não tem, por isso 
o PAA está levando de volta para o campo. Eu consegui pegar uma família onde 
todos são técnicos e não tinham como fazer nada, e consegui levar eles no 
sindicato e consegui fazer com que eles tirassem sua DAP pra trabalhar, e eu 
ofertei o subsídio de apicultura pra eles, e eles estão trabalhando com apicultura. 
(ORGANIZAÇÃO de PRODUTORES 01). 

 
 De fato, a participação dos agricultores no processo de execução dos contratos 

do PAA vem permitindo a intensificação de relações sociais e troca de informações entre 

agricultores e entre estes e as entidades que compõem a rede do PAA. Estamos tratando 

da geração de capital social em seus níveis mais elementares, mas importantes para o 

crescimento do produtor e o despertar para as oportunidades que demandem algum nível 

de protagonismo. 

 A esse respeito, o acesso ao PRONAF, ao PAIS, bem como aos editais diversos 

da CONAB, INCRA, etc., estão se tornando uma realidade cada vez mais frequente para 

os agricultores roraimenses. Sobre essa questão, podemos observar a declaração 

emitida pelo gestor setorial da Secretaria Estadual da Agricultura que nos permite 

clarificar o entendimento sobre a construção social da categoria dos agricultores 

familiares que está sendo gradativamente edificada em Roraima. 

 

Através do PAA nós estamos chegando no PNAE, e tamos chegando na Compra 
Institucional que é aquela que pode vender atá R$ 8 mil, e estamos chegando 
ao Programa de Valorização de Sementes Nativas, tudo isso cumulativo.[...]. 
Eles estão altamente qualificados. Comunidades indígenas a mesma coisa. É 
um impacto de um programa que vai direto a eles, um negócio que diz respeito 
a eles, quero dizer, o camarada bota no bolso e depois disso ainda tem deles 
que tão conseguindo atingir o mercado. Então é um programa que mexe com o 
agricultor. E acaba mexendo com o seguimento político, porque o segmento 
político mexe com gente, e ai ele sabe que tem uma comunidade de mil 
pessoas... na época política é força política. (SECRETARIA DA 
AGRICULTURA). 

 

 Claro que a intensificação das interações sociais no ambiente onde atua a 

agricultura familiar de Roraima não foi suficiente para alcançar determinados “requisitos” 

necessários para atingir mudanças sociais de maior magnitude. Estamos nos referindo, 

por exemplo, às insuficientes relações solidárias entre os agricultores para que se 

promova algum efeito mais substancial no sistema cooperativo do estado. Registramos, 

como vimos, avanços na troca de ideias, na ajuda mútua, mas com priorização dos 

interesses individuais vís-a-vís os interesses coletivos. 
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 Nesse mesmo sentido, a ampliação no número de sindicalizados não vem 

correspondendo a um fortalecimento dos movimentos sociais protagonizados por suas 

entidades representativas. Esse quadro de fragilidades enfraquece a categoria social, 

torna-a dependente de favores ao invés de direitos, como se observou na deficitária 

assistência técnica prestada pelos entes públicos. 

 Finalmente podemos concluir, por ora, que a despeito dos avanços conquistados 

pelos agricultores familiares de Roraima, sobretudo nas relações com o mercado 

tradicional do qual se libertou, ele tomou para si as rédeas do escoamento de sua 

produção. Ao final e ao cabo, isso vem representado melhores condições de vida. 

 Mas em função das fragilidades sociais apontadas, seja de ordem estrutural, 

organizacional e sobretudo cultural, o processo de libertação do mercado tradicional vem 

sendo paulatinamente superado, ainda que se incremente a dependência em relação ao 

mercado institucional. 

 Vamos, agora, detalhar um pouco mais os beneficiários consumidores. 

 

 

9.3 Quem são, como fazem e que resultados colhem os beneficiários 

consumidores do PAA CPR doação em Boa Vista – RR 

 

 

 O sistema de distribuição de alimentos do PAA CPR Doação em Boa Vista tem 

duas configurações distintas. A primeira delas é a execução da doação através da 

entidade SESCMB, que recebe o alimento e repassa para as organizações 

consumidoras, e a segunda é a forma em que a organização produtora entrega o 

alimento diretamente junto às organizações consumidoras, sem a interveniência do 

SESCMB. 

 As organizações beneficiárias 148  são entidades formalmente constituídas, a 

exemplo de creches, associações de caráter assistencial, escolas, abrigos, etc., 

devidamente cadastradas no conselho municipal de assistência social – CMAS da 

                                            

148 Conforme COMUNICADO CONAB/MOC N.º 019, DE 01/09/2014. 
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Prefeitura de Boa Vista, contempladas na proposta de participação da unidade executora 

que recebe os alimentos e os fornece aos beneficiários consumidores. 

 Ao longo dessa seção vamos descrever as entidades beneficiárias, examinar 

aspectos singulares de sua relação com o PAA, bem como os resultados por elas 

alcançados no sentido de perceber os efeitos gerados no ambiente institucional de Boa 

Vista.  

 O SESC, como vimos, é a entidade que participa de forma mais expressiva do 

PAA no município. Com 12 anos de atividade em Roraima, o SESC MESA BRASIL149 

(SESCMB) é um programa de âmbito nacional voltado para o combate à fome e ao 

desperdício de alimentos.   

 Em Boa Vista o SESCMB trabalha com a modalidade “colheita urbana”, cuja rotina 

é constituida pela distribuição diária de alimentos colhidos junto aos parceiros doadores 

do comércio em Boa Vista. O alimento recebido, em geral, legumes, verduras, ossada, 

casquinha de pão, etc., mas também arroz, feijão, leite, macarrão, é recolhido em 

padarias, supermercados, açougues, etc., e distribuído no mesmo dia para os parceiros 

cadastrados na entidade.  

 À título de ilustração, apresentamos o sistema de coleta do SESC-RR que é 

composto pelo caminhão refrigerado (Figura 33), constituindo uma ferramenta 

importante quando se considera as altas temperaturas de Boa Vista e o tipo de produto 

a ser distribuído, via de regra, verduras folhosas e legumes. A equipe de trabalho 

(motorista, ajudante e nutricionista) executa as tarefas de recebimento e entrega todos 

os dias úteis da semana.  

 Ocorre que a referida entidade não é consumidora final de alimentos, mas 

intermedeia, eficientemente, uma complexa rotina de entregas diárias para entidades 

assistenciais de Boa Vista.  

 

                                            

149 As equipes do Programa Mesa Brasil do SESC são formadas por uma nutricionista, uma assistente 
social, um assistente administrativo, um motorista e um auxiliar de serviços gerais. O sistema de transporte 
é composto por carro refrigerado de coleta e um carro de menor porte para dar suporte às ações educativas 
e às visitas aos parceiros doadores. Essa estrutura é financiada pelo departamento nacional do SESC. 
Para maiores informações consultar: www.sesc.com.br.     
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Figura 33 – Sistema de transporte de alimentos do SESC-RR 

Fonte: acervo da pesquisa. 
 

 Do ponto de vista da organização beneficiária final, em referência às entidades 

que recebem o alimento do SESC-RR e o entregam aos consumidores, o SESC-RR 

desenvolve seu trabalho com entidades formais (CNPJ, Estatuto, Plano Pedagógico) e 

essas entidades farão o repasse do alimento que pode ser natural ou preparado, às 

famílias carentes. Nesse sentido, existem as entidades que são sistematicamente 

assistidas (em torno de 25 unidades) e as entidades de recebimento esporádico, quando 

existirem grandes doações de alimentos, nesse caso, o número atinje 90 unidades 

beneficiadas. 

 

Que recebe toda semana são 25 instituições, sendo 18 creches comunitárias, e 
as demais são associações comunitárias. São associações que entregam tipo 
sopão, que faz um kit de alimentos e entrega pra familia toda semana, são 
associações beneficentes. E creches que atendem ciranças de 2, não, de 1 a 6 
anos. Essas são as sistemáticas, que são atendidadas todas as semanas. Ai, 
quando a gente tem uma grande doação do PAA, onde essas 25 instituições não 
vão poder absorver toda essa doação, ai a gente entra em contato com outras 
instituições que estão cadastradas aqui. Ai vão fazer aproximadamente mais 90 
instituições, sendo que vão receber esporadicamente. Mas é uma quantidade 
muito grande, ai a gente entra em contato com essas instituições. Ai, se for 
somar todas essas pessoas que são atendidas por essas 90 instituições, ai vai 
dar mais de 20 mil pessoas, entre aqui Boa Vista e as cidades mais próximas. 
(SESC-RR).  
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 O SESC-RR, contando com a agilidade e o interesse dos servidores do setor que 

corresponde à equipe do Mesa Brasil (SESCMB), participa, efetivamente, da construção 

do contrato de doação de alimentos (CPR), através de sugestões e intervenções, em 

conjunto com a organização proponente.  

 Em meio ao reconhecido trabalho desenvolvido pelo SESCMB, não foram 

relatadas em nossas entrevistas casos de desperdício de alimentos ou dificuldades 

operacionais que tenham impedido a realização da entrega, salvo uma única exceção 

quando o alimento em processo de doação não passou pelos critérios de qualidade da 

entidade, devolvendo-o, em seguida, à organização produtora. 

 O episódio acima relatado nos mostra que, além do processo de intermediação, o 

SESCMB prima pela qualidade do alimento através da inspeção diária de sua 

nutricionista. Uma vez que a referida entidade também recebe doações de alimentos que 

não têm origem na agricultura familiar, referindo-nos a supermercados, feiras livres, etc., 

o acompanhamento e a fiscalização são etapas importantes para a assegurar a 

finalidade do programa. 

 Outra característica importante é que o SESCMB não está limitado pelo 

recolhimento e distribuição dos alimentos, mas desenvolve também trabalhos de cunho 

pedagógico na legalização da entidade beneficiada, na orientação, confecção, 

aproveitamento e reaproveitamento do alimento, na estrutura e funcionamento das 

cozinhas e até na busca de assistência financeira, seja através de recursos próprios, 

seja com recursos de parceiros, para otimizar e profissionalizar o processo de doação.  

 Cabe destacar que o fato do SESCMB ter sido eleito como a principal entidade 

recebedora e intermediadora dos alimentos não ocorreu por obra do acaso. Seu púbico-

alvo, como detalhamos, tem crescido ao longo dos anos e sua estrutura e forma de 

trabalho permite receber grandes quantidades de alimentos em entregas pontuais e fruto 

de colheitas sazonais, ao longo do ano, ajustando esse mecanismo à necessidade das 

entidades fornecedoras e do sistema de doação de alimentos em Boa Vista como um 

todo. 

 

Como os projetos da COOPER5 são os maiores do estado, a COOPER5 precisa 
dessa instituição que vai receber, e a COOPER5 não prima por trabalhar com 
várias instituição. A COOPER5 define a Mesa Brasil como principal instituição 
recebedora devido a logística. Eles dão conta de distribuir, pode entrar 50 
toneladas de melancia num dia, daqui a pouco não tem mais porque eles têm 
essa capacidade de distribuição. Conhece todo mundo e tem muita instituição 
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credenciada com eles lá. Nós não temos nenhuma preocupação e nenhuma 
dúvida quanto a definir a instituição que vai estar recebendo. (ORGANIZAÇÃO 
DE PRODUTORES 02). 

  

 A história da parceria entre o SESCMB e o PAA foi sendo costruída na medida da 

necessidade do agricultor em encontrar uma entidade beneficiária que pudesse receber 

o alimento e ao mesmo tempo sanar dificuldades voltadas para a logística e capacidade 

de distribuição dos produtos, bem como da agilidade do SESCMB em termos de 

fornecimento da documentação necessária e da tramitação formal do processo de 

entrega.  

 

E ai o PAA é que foi aparecendo pra gente assim. Os agricultores precisavam 
de instituições que fizessem esse trabalho, que pudessem receber o alimento e 
tivessem cadastrado pessoas de baixa renda com insegurança alimentar pra 
receber. Então a gente já tinha uma caminhada e facilitou pra as associações e 
cooperativas dos pequenos agricultores e ai a gente começou a ser procurado. 
(SESCMB). 

 

 Foi, então, a partir do reconhecimento de que em Roraima existem fragilidades 

institucionais, logísticas e operacionais que o SESCMB passou a desenvolver um 

trabalho diferenciado e voltado para a realidade do estado. Essa sensibilização com o 

contexto local foi somada ao idêntico processo de reconhecimento das fragilidades por 

parte da CONAB e da COOPER5, motivo pelo qual se deu a constituição de um “pilar 

tripartite” que vem sustentando as ações do PAA em Roraima, marcadamente em Boa 

Vista.  

 

Pessoas muito carentes que fazem parte das associações, pessoas que têm 
uma dificuldade de plantio e de produção, alguns lugares com dificuldade de 
água e de energia, essas realidades do interior daqui que deve ser de muitos 
outras cidades do Brasil. Eu acho que a rede devia ser maior e mais compacta, 
assim, envolver muita gente mesmo, governos municipais, estaduais, governo 
federal, tudo que podesse, mas a gente sabe que isso é um sonho que a gente 
tá brigando. (SESCMB). 

 

 Dessa forma, o crescimento do PAA nos níveis já apontados, ou seja, na produção 

agrícola, no número de produtores participantes, etc., promoveu os mesmos efeitos no 

âmbito do SESCMB. A despeito dos progressos da entidade por conta da estrutura 

nacional da instituição e pela eficiente conduta de seus funcionários, o aumento no 
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número de organizações atendidas e, consequentemente, do público assistido ocorreu 

em função da parceria estabelecida com o PAA.  

 

Mas as instituições como um todo elas cresceram, a partir do PAA. Com certeza. 
Antes nós tínhamos cerca de 20, e hoje nós temos mais de 150 instituições 
cadastradas, ao longo de 12 anos, mas os últimos 4 ou 5 anos cresceu muito em 
função do PAA. (SESCMB). 

 

 Do ponto de vista da operacionalidade do processo de recebimento e distribuição 

e seus reflexos na comunidade, o SESCMB reconhece a tênue conexão entre o 

consumidor final e o agricultor familiar, do qual reporta como uma fragilidade do sistema: 

“Não, acho que não existe ainda. Ainda não teve esse amarrado ainda não”. (SESCMB).   

 Embora sem tomar conhecimento do processo institucional de doação do 

alimento, o consumidor final vem obtendo acesso a ele, o que demonstra que a política 

vem, de alguma ou de outra forma, reclamando para si mesma o alcance de seu objetivo 

central em termos de reverter o quadro de insegurança alimentar. 

 Esse objetivo, entretanto, está muito claro nas proposições de Sacco dos Anjos et 

al. (2013) quando analisa a natureza multifacetada e transversal da segurança alimentar 

ao expor a regularidade do acesso ao alimento como condição para alcançá-la.  

 

A situação de segurança alimentar ocorre quando os moradores dos domicílios 
têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. 
(SACCO DOS ANJOS et al., 2013, p.6). (Grifos nossos). 
    

 Por isso, se por um lado o acesso ao alimento tem permitido a reversão do quadro 

de fome aguda por parte das entidades de recebimento sistematizado150, digamos, com 

regularidade nas entregas, por outro lado tem sido insuficiente para desenvolver um 

estado superior, uma elevação qualitativa do quadro de segurança alimentar em Boa 

Vista, uma vez que parte dos alimentos distribuídos é proveniente de doações dos 

chamados produtos-safra, ou seja, de colheitas maiores e concentradas.  

 Assim mesmo, os resultados em termos de reversão da fome em Boa Vista já 

podem anunciar um mecanismo de dependência da oferta do alimento, o que nos leva a 

                                            

150 O processo de doação regular de alimentos nos parece um fenômeno digno de estudo em função dos 
resultados por ora alcançados: o sistema de doação esporádica de alimentos nos parece um grande 
equivoco, ao menos se tratamos de segurança alimentar. Voltaremos a esse ponto nas conclusões do 
estudo. 
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um fenômeno recíproco ao já analisado no âmbito do produtor, que é a libertação da 

fome e a dependência do processo de doação. 

 Nesse sentido, o SESCMB reconhece o pouco que tem sido feito para emancipar 

as entidades beneficiárias recebedoras, dado que o trabalho tem, em geral, uma 

concepção assistencialista: 

 

Acho que a gente tem que preparar essas famílias, vamos reunir, vamos oferecer 
algumas possibilidades de treinamento. Nós enquanto SESC aqui a gente tem 
muita parceria com o SENAC, com muitos cursos que o SENAC oferece de forma 
gratuita e a gente manda pras instituiçoes 'olha, tá abrindo um curso assim, 
assim'. Mas não vejo um feedback grande não, alguma coisa acontece, mas em 
percentual muito pequeno. (SESCMB).           

 

 A segunda entidade beneficiária é a Associação Grupo de Mães ANJO DE LUZ 

(Figura 34). A associação nasceu de uma iniciativa de quatro mães que se uniram para 

prestar ajuda mútua no cuidado com seus filhos deficientes. O amadurecimento da ideia 

levou à fundação da organização que objetiva prestar assistência (hospedagem, 

alimentação, transporte) a pessoas com deficiência física ao se deslocarem do interior 

de Roraima para Boa Vista.  

  

 

 

Figura 34 – Instalações da entidade assistencial Anjo de Luz em Boa Vista – RR. 

Fonte: acervo da pesquisa. 
   

 Grosso modo, as pessoas com deficiência vêm para a capital para regularização 
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documental junto ao INSS, para realizarem algum tipo de tratamento hospitalar ou para 

receber benefícios, em todos esses casos a entidade as acolhe e presta assistência para 

as familias carentes de recursos. Além desse apoio assistencial, a ANJO de LUZ fornece 

regularmente uma cesta de alimentos para os deficientes cadastrados na entidade, 

cuidadosamente preparados 151 , segundo a necessidade nutricional do assistido, 

realizando a entrega onde quer que a pessoa resida, se em Boa Vista ou no interior do 

estado.  

 A estrutura administrativa e operacional é composta por um motorista e uma 

secretária, ambos assalariados, além da coordenadora e vinte e cinco voluntários que 

contribuem com R$ 100 a R$ 200 mensais para a quitação das despesas de luz, água, 

impostos e encargos. A estrutura física conta com casa de apoio, um veículo adaptado 

para transporte do deficiente e uma motocicleta para serviços complementares.  

 Além das contribuições dos voluntários, a entidade conta com doações em 

dinheiro depositadas em conta corrente bancária para essa finalidade. Do ponto de vista 

da alimentação, realiza contratos CPR Doação com a organização produtora 

ASSOCPOLOI e o SESCMB para o recebimento semanal de diversos produtos. A esse 

respeito, a coordenadora da instituição expõe o que se segue. 

 

A CONAB manda assim desde o peixe, a verdura, e fez uma diferença muito 
grande. Porque assim, ela vem muito fresquinha. Vem a galinha, então se nós 
tinha dificuldade em comprar carne pra interar o arroz, hoje em dia ela já mandou 
um documento e a gente não tem mais essa preocupação. Antes deles mandar, a 
gente usava era ossada, não tenho vergonha nenhuma em dizer, porque era isso 
que a gente usava. E ela deu uma nutrição diferenciada pra nós. (ANJO DE LUZ). 

 

 Na sua relação com os agricultores que realizam per si as entregas de alimentos, 

não observamos evidências de interações sociais mais aprofundadas, embora tenha sido 

percebido o reconhecimento da fonte produtora do alimento. Sobre esse aspecto, a 

coordenadora exprimiu testemunhar o desejo dos agricultores em participar mais 

ativamente das entregas para a entidade: “E são essas reclamações que a gente faz, 

'poxa, Das (xxx)152 , eu gostaria de entrar num projeto desses, vender pro governo 

federal, mas falta documento”. Como podemos ver, existe um movimento social 

                                            

151 A ANJO de LUZ recebe assistência profissional de nutricionistas em função da dieta específica que 
cada deficiente requer. 
152 Omitimos o nome da pessoa citada.  
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recíproco entre os consumidores e os produtores, sendo estes últimos movidos pelo 

desejo da proteção do mercado institucional.  

 Sobre essa questão, a opinião da coordenação da entidade coincide com a 

expectativa do agricultor, por conta de entender o PAA como um programa assistencial 

dirigido também ao agricultor familiar para superar sua histórica relação de submissão 

às forças de mercado, além, obviamente, do beneficiário recebedor do alimento.  

 

Não vejo nenhuma dificuldade, mas vejo uma bondade muito grande. O PAA, 
ele compra diretamente do produtor. Assim, deixou de escravizar o produtor e 
deu qualidade de vida pra ele. Porque o produtor quando ele vende, tipo assim, 
ele faz uma roça, ele já sabe que o PAA vai comprar aquela roça dele. E quando 
era antes, ele pegava e fazia aquela roça e o 'passador', o atravessador, vinha 
comprar e ele ficava mais pobre do que ele ficou. Então essa bondade eu acho 
muito válido esse projeto do governo federal, porque ele pensou realmente no 
produtor. (ANJO de LUZ). 

 

 Do ponto de vista da execução do contrato, a ANJO DE LUZ relata não ter 

nenhuma dificuldade com o recebimento do alimento por compartilhar relações de 

confiança que mantém com a ASSOCPOLOI, o SESCMB e a CONAB. E sobre os 

impactos que por ventura ela tenha percebido nas comunidades rurais, recebemos de 

forma entusiasmada a seguinte declaração. 

 

Você vê a mudança daquele produtor que tá no PAA, e vê a mudança daquele 
produtor que não tá no PAA. Você consegue ver aquele produtor que tá no PAA 
já mais equipado, com uma irrigação, com a terra mais bem aradada, com adubo, 
com mais segurança de trabalhar. E você vê aquele produtor que não tá no PAA 
mais sofrido, sofrido em tudo. A diferença da casa, a diferença da alimentação, 
então você nota uma diferença muito grande, você vê um padrão de vida 
diferenciado daquele produtor que tá no PAA e aquele produtor que não tá. 
(ANJO DE LUZ).       .    

  

 A Creche FLOR DO SABER é mais uma organização beneficiária do PAA CPR 

Doação em Boa Vista. Uma vez que no bairro onde a entidade está instalada, não existia 

nenhuma creche ou escola que atendesse crianças em seus primeiros anos de vida, 

fundou-se a referida entidade, em 2005, com o objetivo de prestar assistência às crianças 

com idade entre um ano e meio e três anos de idade, cujas mães necessitassem 

trabalhar fora de seus lares. 

 Com 32 crianças assistidas em seu primeiro ano, a entidade viu seu corpo 

assistencial crescer para 86 até 2014, número que não cresceu mais por insuficiência de 
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suas instalações. Nesse período, a organização ampliou sua base de trabalho, passando 

a oferecer serviços de pré-escola em uma estrutura um pouco mais ampliada, conforme 

ilustra a Figura 35. 

 A equipe de trabalho conta atualmente com seis estagiárias do curso de 

pedagogia de instituições de ensino superior em Boa Vista, duas funcionárias registradas 

e assalariadas, sendo uma delas professora formada e habilitada para exercer educação 

infantil, além da presidente e fundadora da associação que trabalha como voluntária. 

Para custear suas atividades assistenciais e pedagógicas, a entidade cobra uma 

prestação de R$ 120,00 mensais153, atividades que incluem o fornecimento diário de 

alimentação (café da manhã e almoço), tendo, nesse caso, contado com o apoio do 

SESCMB e do PAA para o recebimento de produtos alimentares. 

  

 

Figura 35 – Sede da Creche e Pré-escola Flor do Saber em Boa Vista – RR. 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 
 A esse respeito cabe verificar se a oferta de serviços pedagógicos custeados pela 

cobrança da prestação de serviços da entidade atende aos princípios gerais do programa 

em relação ao concomitante serviço assistencial prestado como creche, ou seja, como 

entidade beneficiária consumidora, com relação a forma como esse alimento chega ao 

                                            

153 A creche acumula as atividades de assistência social gratuita e serviços de pré-escola privados.  
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consumidor final em termos da sua gratuidade e regularidade. 

 

No caso dos beneficiários consumidores, o PAA exige que priorize entidades 
socioassistenciais que desenvolvam trabalhos publicamente reconhecidos de 
atendimento às populações em situação de vulnerabilidade social, que 
componham a rede socioassistencial local e forneçam, gratuitamente, refeições 
de forma continuada e que sejam carentes de recursos (D’ÁVILA; SILVA, 2011, 
p.339). (Grifo nosso).  

   

 Sobre esse aspecto, vale frisar que são vagas as referências feitas pela FLOR DO 

SABER em relação ao fornecimento por parte dos agricultores familiares. Vejamos a 

declaração da presidente da entidade sobre o assunto: “Vem, tem uma cooperativa, se 

eu não me engano..., que eles falaram uma vez dessas pessoas, e assim e tá vindo mais 

eu acho que é de lá”. 

 Embora não tenha maiores esclarecimentos sobre os seus fornecedores de 

alimentos, a entidade reconhece a importância de recebê-los e até estabelece uma 

relação entre seu crescimento e as doações recebidas. 

 

Acredito que sim, eu acredito sim, sabe porquê? Como a gente pode oferecer 
um cardápio de qualidade para as crianças, a gente pode investir e tá 
melhorando a nossa escola para atendê-los melhor, porque eu acredito que se 
a gente não tivesse a parceria do SESCMB a gente hoje não taria com a estrutura 
que a gente tem. Porque com o dinheiro a gente teria que comprar mais 
alimentos, mais coisas. (FLOR do SABER). 

 

 Ao investigarmos sobre a possível relação existente entre os alimentos recebidos 

da cooperativa de nome ignorado e os resultados em termos de saúde infantil, podemos 

constatar progressos significativos através dos relatos sobre o ganho de peso das 

crianças e o grau de satisfação dos pais, refletidos na crescente procura pela entidade 

por parte de famílias candidatas a participarem da proposta da entidade. 

 Uma outra linha de atuação desenvolvida no âmbito da doação de alimentos tem 

sido realizada por intermédio da Associação Valdemar. A entidade presta, em sua sede, 

ajuda alimentar a 40 familias de bairros periféricos de Boa Vista, que também serve como 

residência do presidente da associação há, pelo menos, 12 anos.  

 Sua estrutura é bastante simples, como podemos observar na Figura 36. A doação 

de alimentos é preparada e manipulada nos dias de entrega e distribuída na garagem do 

imóvel onde funciona a associação. O trabalho é voluntário e a fonte de receita está 
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vinculada ao pagamento de uma taxa de R$ 10,00 por parte dos associados. 

 Com o apoio da familia e da diretoria da associação, formalmente constituida em 

2004, a distribuição de alimentos (frutas e verduras) entregues pelo SESCMB desde 

2010 ocorre sempre semanalmente, às terças e quintas-feiras, através de uma 

cooperativa da qual não se lembra do nome, de forma mais eventual. 

 Sem reconhecer o PAA enquanto programa que participa como beneficiário, o 

presidente da associação sabe diferenciar o alimento cuja origem é a cooperativa, 

daquele, cuja fonte, é o comércio de Boa Vista. 

Diferente, diferente. Porque é tirado na hora, as verduras bem verdinhas, bem 
saudável. Conhece logo quando a gente pega, principalmente os couve que vem 
bem, o cheiro verde, essas coisas, bem graúdo, bom. (ASSOCIAÇÃO 
VALDEMAR). 

 

 

 

 

Figura 36 – Associação beneficente Valdemar, em Boa Vista – RR. 

Fonte: acervo da pesquisa. 
  
 Nesse sentido, revela o grande avanço nutricional alcançado pelas familias cuja 

alimentação, baseada em frutas e verduras, emite sinais de uma vida mais saudável, 
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especialmente das crianças. 

 

Depois que chegou essas verduras do agricultor, a minha família e meus próprios 
filhos, não era a pele muito assim saudável, e hoje tá bem assim corado. Hoje 
eu vejo a cor das pessoas mais saudável, com a pele mais corada, melhorou 
muito as coisas pras crianças. Também eles passam receita que a gente não 
conhecia, por exemplo brócolis, e quem come mais é gente mais ou menos que 
tem condição e às vezes vem pra cá o brócolis e tem uns que já sabe fazer e 
traz uma receita diferente. As próprias famílias traz, 'ah eu fiz com arroz e ficou 
gostoso’ e isso são coisas que a gente não sabia como fazer. (ASSOCIAÇÃO 
VALDEMAR).    

  

 Do ponto de vista das relações sociais que se estabelecem no âmbito da doação 

do alimento, a associação destaca o grau de confiança firmado com a coordenadora do 

SESCMB, a quem considera uma “amiga”, não revelando qualquer forma de interação 

com a CONAB ou com a cooperativa de agricultores. 

 Sobre os consumidores finais, famílias que recebem o alimento doado, o 

presidente da associação revela a preocupação que tem com a dependência das 

pessoas e com a falta de um certo protagonismo na busca de trabalho e de uma 

ocupação formal. Nesse sentido, afirma que o “Vale Solidário154”, o Bolsa Familia e os 

gêneros fornecidos pela associação não podem favorecer a acomodação e a falta de 

interesse pelo progresso pessoal e pelo futuro das pessoas. 

 A esse respeito, sabemos que tais considerações sobre a citada ‘acomodação’, 

requerem um certo grau de aprofundamento reflexivo, dando conta da história de vida e 

das condições sociais e das oportunidades que essas pessoas tiveram ao longo de suas 

vidas. Estamos nos referindo à grande contribuição de Amartya Sen (2000) às 

possibilidades de expressão das liberdades e das capacidades substantivas.    

 A última entidade beneficiária entrevistada corresponde ao Projeto Bom 

Samaritano. Trata-se de uma organização que distribui sopa para 50 famílias em 

instalações próprias, estando situada na sede da igreja Assembleia de Deus, bairro da 

Pintolándia, zona periférica de Boa Vista. O perfil do público beneficiário compreende 

pessoas de idade avançada e mães acompanhadas de crianças que acabam sendo 

selecionadas em relação aos outros pretendentes. 

 A estrutura da associação é bastante simples, contando apenas com uma cozinha 

                                            

154 Programa estadual de distribuição de renda para familias carentes. 
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e uma pequena varanda onde as pessoas são abastecidas com a sopa em vasilhames 

trazidos por elas mesmas. Com o trabalho de duas voluntárias que recebem uma bolsa 

auxílio como remuneração, a sopa é servida diariamente de segunda a sexta-feira. 

 A fonte de recursos da associação é a contribuição financeira de um empresário 

anônimo155 que financia a compra dos produtos para a sopa e as pequenas despesas 

operacionais, sendo a doação de alimentos realizada pelo SESCMB.  

 A esse respeito o presidente da entidade desconhece o sistema formal de doação 

de alimentos do PAA, não dispondo de informações sobre a CONAB, assim como não 

reconhece a relação existente entre essas instituições e o SESCMB. Suas relações 

sociais são restritas a esta última entidade, em quem deposita sua confiança no 

abastecimento dos produtos que necessita para o cumprimento de suas funções:  

  

É assim. A (xxx), ela liga sempre, e diz 'Sr.(xxx), tem uma benção pro senhor em 
tal lugar'. Eu não pergunto o que é que é, porque quando é benção, é benção. 
Corro atrás e vou buscar, porque se é benção, é boa. Ai eu vou até lá e já levo 
alguém pra me ajudar a colocar na caminhonete. Se não der em uma viagem, 
dou duas. Uma vez dei três viagens, num dia só. Uma carrada de abacaxi, uma 
carrada de melancia, uma carrada de mamão misturado com quiabo, maxixe. 
Esses produtos eu pego e repasso. (BOM SAMARITANO).  

 

 Assim como nos casos anteriores, segundo as declarações do Bom Samaritano, 

o programa tem despertado uma espécie de expectativa assistencial, que por sua vez, 

provoca uma sensação de dependência em relação ao alimento doado.  

 

Tem gente aqui que não trabalha mais, é só a sopa, a melancia, já sabe que toda 
semana tem. Não tem um dia que não venha uma pessoa com a vasilha da sopa 
e um saco vazio, esperando voltar com ele cheio. De alguma fruta, alguma 
melancia, alguma macaxeira, enfim, tudo que tiver. (BOM SAMARITANO). 

 

 Vamos agora tratar de temas e procedimentos comuns e relacioná-los com o 

ambiente institucional de Boa Vista. A princípio, vamos relembrar que a modalidade CPR 

Doação de alimentos prevê a entrega gratuita e continuada de alimentos saudáveis para 

grupos sociais em estado de insegurança alimentar. Para isso, a instituição recebedora 

atesta que participou da construção da proposta de participação no PAA 

operacionalizada pela CONAB para a definição dos alimentos e das quantidades a serem 

                                            

155  A identidade do empresário não foi revelada pelo presidente da associação, que defende seu 
anonimato.  



270 

 

recebidas.  

 Dessa forma, sobre a exequibilidade do processo de entrega dos alimentos, as 

organizações beneficiárias informaram que o processo de cadastramento junto ao CMAS 

e sua efetiva inclusão entre as entidades beneficiadas pelo SESCMB não é trabalhoso, 

nem burocrático, uma vez atendida o normativo da CONAB156 quanto à documentação 

requerida. Em alguns casos, uma conversa com o SESCMB no primeiro dia e uma visita 

de inspeção no segundo dia já são suficientes para o início do processo de recebimento 

de alimentos, conforme relata a organização de consumidores abaixo. 

 

Ela perguntou há quanto tempo eu trabalhava e eu respondi que trabalhava há 
muito tempo com o pessoal. Ela foi lá dentro e mostrou pra coordenadora geral, 
que era mais patente dela lá dentro, e voltou, e disse que iria na minha casa 
assistir sua associação, hoje, às 4 horas da tarde. Eu falei não vai não! Ai, 
quando eu tava numa cadeira de balanço sentado com minha esposa na frente 
de casa, ai eu vi o caminhãozão do SESCMB na frente trazendo farinha e feijão. 
Ai eu disse 'lá vem o carro', eu não falei que vinha. Eu disse, 'eu tava duvidando 
da senhora', e ela disse, 'oh, homem de pouca fé', (risos), e até hoje eu tô com 
ela ai, foi minha parceirona. (ORGANIZAÇÃO DE CONSUMIDORES 07). 

 

 Do ponto de vista processual, constatamos que a entidade que recebe o alimento 

efetua um registro no ‘relatório de entrega’ em conjunto com o presidente da associação 

dos produtores, conforme disposto no Decreto 12/08/14, em anexo, bem como no ‘Termo 

de Aceitabilidade do Produto’, com a finalidade de atestar a boa qualidade do alimento 

recebido.   

 Em se tratando de uma primeira entrega, a CONAB recebe o relatório de entrega 

e autoriza o pagamento dos valores respectivos mediante a conferência dos dados do 

produtor (DAP, quantidade, produto). De posse desse documento, a organização de 

produtores se dirige ao banco para efetuar o saque do dinheiro e realiza o pagamento 

do produtor mediante um recibo. A partir da segunda entrega passa-se a exigir, além do 

Relatório de Entrega, o Termo de Aceitabilidade e a cópia dos recibos pagos da entrega 

anterior, todos esses procedimentos em conformidade com os normativos da CONAB. 

        A celeridade de todo o processo de entrega do alimento, pagamento ao produtor 

e consumo do produto é fundamental para a construção de um ambiente confiável e de 

alta credibilidade para quem dele participa e para quem a ele será dirigido. Pela ótica de 

                                            

156 COMUNICADO CONAB/MOC N.º 019, DE 01/09/2014. Disponível em: www.conab.gov.br  
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quem recebe o alimento em doação, tal agilidade representa satisfação ao contar com a 

certeza de ver a fome saciada e sua carência diminuida. Por parte de quem produz e 

entrega o alimento, a satisfação em receber o pagamento pelo seu trabalho a preço justo 

e assegurado pelo governo federal. As declarações abaixo exemplificam essas duas 

situações, sendo que a primeira denota a importância da regularidade das entregas e do 

fluxo de informações no processo de recebimento, enquanto que a segunda destaca o 

grau de confiança no sistema como um todo por parte do produtor rural.   

  

(...) O Mesa Brasil que dá a banana, que dá o mamão, que dá o abacaxi, que dá 
a macaxeira, que dá a galinha, o frango. Outro dia mesmo eu tava pro interior e 
vieram atrás de mim. Andaram o dia inteiro com o carro cheio de carneiro pra 
me entregar. E eu perdi porque não tava aqui. Foram na minha casa e não me 
acharam. Então tem dias, hoje é segunda, se o senhor viesse aqui amanhã, 
quase sempre eu tenho toda semana doação do Mesa Brasil pra distribuir pra 
esse povo. Melancia, tem vezes que eu recebo de duas carradas, a caminhonete 
vem se rachando de peso. (ORGANIZAÇÃO DE CONSUMIDORES 01). 
 
Não, não. Muito fácil, pelo menos pra mim. No caso pra mim, não sei pra todos. 
Tem uns que fica...às vezes eu vejo reclamar, porque isso...porque aquilo...pra 
mim até hoje foi fácil. Chego lá com a presidente, corrijo as notas, vê quantas 
notas tem, faz um chequezinho, vai pro banco e pronto. Porque a cooperativa 
não trabalha diretamente com dinheiro vivo, aí eu vou pro banco, o banco nunca 
negou o cheque, nunca negou, chega lá, tá OK, despacha e pronto. Não tem 
coisa melhor do que isto. (AGRICULTOR 05).   

 

 Vimos que o ambiente institucional por onde são executadas as ações do PAA no 

âmbito dos beneficiários recebedores está sustentado pela ativa participação da 

entidade SESCMB, que desenvolve relações de maior proximidade com a CONAB e a 

COOPER5, o que, em parte, explica a eficiente operacionalização das entregas de 

alimentos. Todavia, em função da amplitude de seu trabalho social, de sua credibilidade 

institucional e de sua estrutura, alguns fenômenos sociais foram surgindo e se tornando 

importantes para o desenvolvimento do PAA. 

 Já informamos sobre as exigências institucionais, tanto em nível do SESCMB, 

como do CMAS e sobre a legalização (CNPJ, estatuto, projeto pedagógico) das 

entidades a serem beneficiadas. Esse processo de regularização institucional das 

associações e creches, que anteriormente atuavam informalmente, tem promovido uma 

relativa profissionalização desses serviços sociais em Boa Vista, gerando novas 

ocupações para quem trabalha nessas áreas. 

     

Hoje, nesse tempo todo de SESCMB, a gente viu que muitas dessas casas 
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cuidadoras elas realmente se transformaram em creches mesmo, elas foram 
legalizando. A gente tem esse foco, pra você se cadastrar precisa fazer todo 
esse trabalho que é o CNPJ, o estatuto, o plano político pedagógico, ai vai 
trabalhar com o conselho municipal de educação, então esse processo todo foi 
acontecendo. Então muitas delas hoje tem essa realidade, e profissionalizando 
os funcionários também. Então hoje a gente vê muita direção das creches que a 
gente tinha lá atrás que tem pedagogia, professoras formadas que vão 
contratando, pessoas que estão na área se formando, então, realmente é um 
processo bem interessante essa parte trabalhada. (SESC-RR). 

 

 Outrossim, como desdobramento da legalização das entidades beneficiárias, 

foram sendo firmados convênios com o poder público (estado ou município), permitindo 

que recursos adicionais fossem fortalecendo a proposta das organizações. Esses 

recursos adicionais foram importantes para promover as melhorias estruturais das 

entidades, mas também para alcançarem propostas pedagógicas e sociais mais 

ambiciosas e importantes para a sociedade boavistense. Vimos, a esse respeito, o caso 

da creche Flor do Saber que iniciou seus trabalhos como creche para crianças em seus 

estágios iniciais de vida, passando a atuar concomitantemente como escola infantil.             

    

Para trabalhar com criança você tinha que ter uma formação em Pedagogia, 
graduação em pedagogia, porque aqui o nosso objetivo não é apenas cuidar, a 
gente se importa também com a parte pedagógica. Então pra gente trabalhar os 
conteúdos adequados pra faixa etária, a gente tinha que buscar também 
formação. Não é só creche, é escola também. Como nosso trabalho foi 
reconhecido pelos pais das primeiras crianças que saíram daqui praticamente 
alfabetizadas, assim os pais gostaram, e em vez de ficar só creche, vamos 
melhorar para alfabetizar. Então a gente ampliou, modificou nossas 
documentações para funcionar como pré-escolar. (ORGANIZAÇÃO DE 
CONSUMIDORES 05). 

 

 Todavia, é exatamente no âmbito do consumo de alimentos pelas entidades 

recebedoras finais e a consequente relação com seus consumidores que se registrou, a 

partir das informações coletadas, episódios ou ocorrências que são dignas de uma 

observação mais atenta.  

 Em primeiro lugar não há nenhum planejamento ou previsão anual da demanda 

de alimentos por parte dos integrantes da rede. Nem mesmo o programa Mesa Brasil do 

SESC, principal entidade recebedora de alimentos, efetua qualquer exercício de 

antecipação do volume e, consequentemente, de recursos para a efetivação das 

entregas no ano corrente. Vejamos o relato da entrevistada quando abordada sobre esse 

assunto: “Tem não, planejamento não. A gente não sabe nem o que vai acontecer de 

projetos pra nós no ano de 2014. Não sabemos”. (SESCMB). 
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 A ausência de uma coordenação mais ampla de todo o processo de doação 

fomenta uma situação do tipo “eu faço a minha parte e pronto” que, por sua vez, vem 

ocasionando conflitos entre doadores e recebedores, bem como criam um clima propício 

para que hajam desvios. O trecho em continuação foi selecionado para exemplificação 

de situações análogas no que afeta à doação para escolas. Mostra como a dimensão 

pedagógica tem sido pouco tratada como locus de aprendizagem no sendo amplo da 

palavra. Pensemos na educação alimentar e de boas práticas que deveriam ser 

incorporadas ao conteúdo didático e à atitude dos educadores: 

  

Às vezes, eu acho que tá tendo muita rejeição nas escolas por causa do PAA 
porque eles tão acostumados com aquela merenda escolar, com suquinho de 
pacote, o mingausinho que já vem só no ponto de preparar, não querem ter o 
trabalho de descascar uma abóbora, uma macaxeira, de cortar frango, tratar um 
peixe, eu acho que é a própria entidade quem tem de se adatar ainda a realidade. 
A dificuldade que eu achei foi essa. Mas ai a gente não pode fazer nada, porque 
quem tinha que fazer alguma coisa é a própria direção da escola. Eu não sei o 
que tá acontecendo, não sei, porque a gente sente uma rejeição da direção, do 
local que a gente tá entregando assim. Parece que a gente tá entregando e eles 
tão pagando assim na hora, sabe. Bota muita banca, muita coisa assim, não 
aceitando bem assim, não sei. Por isso que a gente fez pra outro local. A 
preferência era pra nossa escola onde nossos filhos estuda, ai muitas vezes nós 
chegamos a levar frango pra escola e pergunta pra nossos filhos em casa, 'meu 
filho, vocês comeram frango? Não, mãe, nós não comemos não', e ai aquele 
negócio ali..., fiquei triste, né. 'Não, mas a gente entregou', e ele veio dizer que 
não comeu, ficou..., pra onde foi esses produtos? (ORGANIZAÇÃO DE 
PRODUTORES 04). 

 

 A esse respeito, contrariamente, também são dignas de nota a ocorrência de 

manifestações de reciprocidade e reconhecimento entre produtores e consumidores, 

especialmente quando as entregas ocorrem nos espaços compartilhados entre eles, ou 

seja, na própria comunidade onde vivem e trabalham. 

 

É sim, uma relação de confiança. Até porque, às vezes, esses produtos chegam 
na escola, às vezes, sem passar na cooperativa. Às vezes, a própria direção da 
escola..., faltou a galinha, a direção da escola manda um bilhetinho pro próprio 
pai do aluno, já sabe que vem da casa do aluno, manda dizendo lá: 'Oh, tô 
precisando de tantas galinhas pra amanhã'. Aí o produtor já entrega, vai de 
manhã e entrega as galinha. Aí o que é que ele faz, anota lá na direção da escola 
e leva pra cooperativa, diz: 'Oh!, a escola tava precisando disso e eu fui lá e 
entreguei, com a assinatura da escola'. Então tem essa confiança, que ela sabe 
aonde tem já o produto. (AGRICULTOR 07). 

 

  A última questão digna de nota diz respeito a um certo desperdício do alimento 

doado, um sentimento de que o produto cumpriu sua missão institucional de nutrição 
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alimentar aos menos favorecidos, mas avançou para um estágio do tipo “veio de graça”, 

sobretudo quando se trata de alimentos em grandes volumes de entrega pontuais ao 

ano, como aqueles já exemplificados, a saber, melancia, mel, etc. 

 

Eu mesmo encontrei um amigo que tem uma creche lá no bairro (...). Um dia eu 
cheguei lá, por que ele tava fazendo as instalações dele e disse: ‘embora ver 
aqui como tá ficando bonito?’ Mostrou, mostrou, aqui tá fazendo isso, ali  tá 
fazendo aquilo, quando chegamo na despensa, meio mundo de mel estocado lá 
debaixo, escondido. E esse mel? Esse mel é lá da (...). Esse mel aí é para 
distribuir, mas ninguém gosta. Rapaz, mas não faça isso não..., tem que 
incentivar a consumir mel; guarda o mel, perde o mel, tem que incentivar senão 
tu não vai ganhar mais. Ou tu vai guardar pra vender? Não, vender não. Ele era 
de uma crechezinha. (AGRICULTOR 10). 

 

  Outra questão importante, quando se pensa no ambiente institucional em que se 

desenvolve a doação de alimentos, tem sido a ênfase na entrega de produtos 

reconhecidos social e culturalmente como, por exemplo, o caso da melancia, fruta de 

elevada e tradicional apreciação pelos roraimenses.  

 Sobre esse aspecto, vejamos duas observações importantes. Primeiramente, a 

introdução de novos hábitos alimentares não tem sido uma preocupação de destaque 

nos discursos proferidos pelas entidades participantes, mas o caso da introdução da 

rúcula157 como alimento foi motivo de enfático registro tanto dos produtores, quanto das 

organizações beneficiárias. A facilidade da produção e a boa adaptação do cultivo nas 

hortas do lavrado roraimense, bem como seu baixo valor calórico, riqueza em nutrientes 

e benefícios para a saúde têm estimulado o crescimento da produção e também do 

consumo da verdura. 

 A esse respeito, cabe destacar os avanços em termos nutricionais que o programa 

vem desenvolvendo em Boa Vista, como também seu reconhecimento pedagógico por 

parte do público atendido. Este aspecto nos remete a refletir sobre a política de 

segurança alimentar e sua conexão direta com a saúde das pessoas em geral, mas 

também sua sinergia e transversalidade em função dos progressos alcançados pela 

educação infantil. Estamos, evidentemente, considerando que os produtos foram 

adquiridos junto aos agricultores familiares, em função do tipo do alimento comprado e 

de seu reconhecido valor alimentar.  

                                            

157 Verdura da família da couve, da couve-flor e do rabanete, de baixo teor calórico, rica em nutrientes e 
que pode substituir, com vantagens, o consumo da alface, por exemplo.  
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A maioria das crianças que entraram aqui, os pais já disseram 'hum!, meu filho 
engordou', sempre falam isso pra gente. E de fato as crianças apresentam uma 
saúde melhor, mais cheinho. Crianças que a gente diz pra mãe 'ah, fulano hoje 
comeu beterraba, comeu cenoura', comeu..., comeu!', e ela fala assim 'lá em 
casa ele não come'. É porque ele vai vendo as outras crianças e a gente vai 
oferecendo, vai trabalhando essa parte, 'oh se você comer a cenoura, comer 
abacate, você vai fica mais forte, mais bonito, olha como fulano está mais bonito', 
e ai aquilo vai estimulando. 
 
Tem. A diferença a gente consegue ver. Ele já vem com dois sentidos, um na 
merenda, e às vezes melhora muito a aprendizagem dele. Quando ele ainda não 
tem noção do que é o futuro dele, ele vem pelo alimento, principalmente os 
pequenininhos. E nessa fase a alimentação é importante, e como eles gostam. 
Quando é laranja, é um estrago. (ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES 04).       

   

 Estes resultados são importantes em um país onde “A fome atinge mais 

intensamente o ambiente rural, os estados setentrionais, as pessoas pretas ou pardas e, 

sobretudo, as que possuem renda familiar mais baixa e de menor nível de instrução.” 

(SACCO DOS ANJOS; CALDAS, 2011, p.392).  

 A despeito do ambiente de fomento social em que se encontram as entidades 

beneficiárias do PAA em Boa Vista, não se observou uma preocupação com um trabalho 

consistente em prol de suas emancipações e conquista de autonomia. As lideranças 

institucionais que compõem a rede de recebimento e entrega de alimentos não estão 

preocupadas em buscar sua independência do estado, mas, ao contrário, o fazem com 

uma concepção solidária, assistencialista.  

 Do ponto de vista das organizações dos produtores, entretanto, mesmo 

considerando que se encontram temporalmente dependentes do PAA, observamos a 

busca constante pela ampliação da produção, pelos investimentos no aparato produtivo, 

pela busca de novos mercados ou pela manutenção dos já existentes, para que, no 

futuro, estejam mais fortalecidos enquanto produtores rurais e possam buscar outras 

possibilidades para a colocação de seus produtos. 

 Dessa forma, estamos reunindo, numa só política, duas óticas que aparentemente 

não poderiam se misturar. Do lado produtivo, relações sociais baseadas em decisões de 

comportamento utilitarista, buscando assegurar menores riscos e maiores perspectivas 

econômicas para suas atividades e organizações. No âmbito dos consumidores, as 

motivações são de ordem moral e antes mesmo dos resultados alcançados, o que 

prevaleceu foi o apelo à natureza humana pela causa da fome.  
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9.3.1 Considerações finais dessa seção 

 

 

 Pelo que vimos há pouco, entre consumidores e produtores existe uma lacuna de 

grande impacto para o desenvolvimento da política. Embora tenha sido efetivado um 

aumento considerável em relação à participação no programa, a fratura abissal que põe 

de um lado consumidores e seus propósitos, e, do outro, produtores e suas motivações, 

constitui uma falha do programa.  

 Uma das prerrogativas importantes do PAA é exatamente promover um vínculo 

social, uma reciprocidade entre os beneficiários produtores e consumidores de modo a 

promover um efeito sinérgico, um ganho social aristotélico em que o todo é maior que a 

união das partes. 

 Uma segunda discussão importante é sobre o aspecto que envolve a entrega aos 

beneficiários do denominado produto safra, ou seja, produtos de colheita sazonal. 

Produtos, como, por exemplo, melancia ou mel, não vem correspondendo plenamente 

aos objetivos do programa em Boa Vista. O acesso à alimentação em quantidade, 

qualidade e regularidade são condições precípuas para o atendimento do direito humano 

universal à alimentação adequada e saudável. 

 Não obstante os elementos de fragilidade anteriormente expostos, reiteramos a 

atuação do SESCMB como uma entidade que tem contribuído de forma decisiva para o 

progresso do PAA. Essa qualificação lhe é conferida, sobretudo, pela capacidade que 

desenvolveu em efetuar uma boa leitura das condições institucionais, organizacionais e 

socioeconômicas próprias de Boa Vista, o que tem permitido “ir mais além”, alcançando 

resultados promissores em termos de benefícios para os atores que desenvolvem o 

programa no município. 

 Resta-nos também observar, do ponto de vista dos beneficiários consumidores a 

necessidade premente de um sistema mais adequado de coordenação da distribuição 

dos alimentos, de forma que eventuais desencontros entre a perspectiva de consumo e 

a capacidade produtiva evitem o problema do desperdício, de um lado, e o 

desordenamento da produção de outro. De acordo com o que vimos em nossos estudos, 
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somos partidários da percepção de que a gestão local do PAA/PNAE em Boa Vista 

requer a criação de um fórum anual de planejamento estratégico, onde temas voltados 

para a produção e consumo, logística de transporte, entre outros, sejam discutidos e 

avaliados conjuntamente. Os efeitos sociais que o PAA vem proporcionando ao ambiente 

institucional de Boa Vista, já o faz credor de ações de planejamento coletivo e de 

avaliação anual de suas operações com vistas a sanar eventuais dificuldades e apontar 

soluções para o aprimoramento de sua proposta enquanto política pública de 

fortalecimento da agricultura familiar e de apoio ao combate à insegurança alimentar e 

nutricional.  

  

 

9.4 Uma nota sobre o PAA Indígena em Boa Vista – RR 

 

 

Vimos que o público beneficiário produtor de alimentos destinados ao PAA em 

Boa Vista é composto, em grande medida, por dois grupos: agricultores assentados de 

reforma agrária, de um lado, e indígenas produtores, de outro. Essa seção procura 

discorrer sobre os participantes indígenas do PAA em Boa Vista. Trata-se de um 

segmento importante dentre os parceiros desta política.  

Estes atores reclamam pela observação dos poderes constituídos em relação às 

peculiaridades de suas condições de vida em termos do acesso ao programa e dos 

resultados a serem alcançados em suas comunidades. Aqui, mais uma vez, chamamos 

atenção de que nosso objetivo não consiste em aprofundar estudos sobre essa complexa 

categoria social, mas considerá-los como fonte de variação na realização desse estudo.   

 No que tange às entidades indígenas participantes do programa em Boa Vista, 

temos o Conselho Indígena de Roraima – CIR, a Associação dos Produtores Indígenas 

da Serra da Moça – APISM, a Associação dos Produtores Indígenas da Terra São 

Marcos – APITSM e o Conselho do Povo Indígena Ingaricó - COPING. No âmbito de 

nossa pesquisa, coletamos dados de todas as entidades à exceção da APITSM. 

 Vamos iniciar lembrando que Roraima é um estado eminentemente indígena. 

Essa qualificação decorre de dois aspectos fundamentais. O primeiro deles está 

relacionado com o fato no fato de que nada menos que metade das terras fazem parte 
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de uma área indígena denominada “Raposa Serra do Sol”, incluindo os municípios de 

Normandia, Pacaraima e Uiramutã, entre os rios Tacutu, Maú, Surumu, Miang e a 

fronteira com a Venezuela, sendo destinada à posse permanente dos grupos 

indígenas ingaricós, macuxis, patamonas, taurepangues e uapixanas. O segundo deles, 

ligado ao primeiro, é que proporcionalmente Roraima concentra a maior população 

indígena do país158.  

Do ponto de vista político podemos destacar, por exemplo, a Secretaria de Estado 

do Índio, dirigida por um índio da etnia Macuxi, ou também destacar a oferta de cursos 

de formação superior indígena159 no Instituto INSIKIRAN da Universidade Federal de 

Roraima, dentre outras importantes instituições de caráter indígeno. 

 No âmbito do PAA, a situação não é diferente. A expressiva participação de 

entidades indígenas é uma marca própria do estado de Roraima. Para a 

superintendência da CONAB-RR, o estado foi pioneiro no atendimento do programa aos 

indígenas, tendo engendrado esforços para superar os obstáculos iniciais que 

dificultavam o acesso ao PAA. Referia-se, por exemplo, às questões documentais como 

comprovante de residência, DAP’s, etc., cuja consecução primou pela busca de soluções 

próprias da categoria social para permitir o pleno direito de acesso à política. 

 Vamos começar descrevendo a principal entidade de representação indígena de 

Roraima. O CIR, Conselho Indígena de Roraima, é uma entidade que foi criada para 

defender os direitos dos índios, e nesse sentido, há mais de 40 anos, vem trabalhando 

pelo reconhecimento, demarcação e homologação de terras indígenas, bem como na 

busca por assistência à saúde, educação e fortalecimento da produção de alimentos.  

 Do ponto de vista da produção agrícola, o trabalho indígena tem forte conotação 

preservacionista e busca a sustentabilidade. Se de fato podemos atestar uma vocação 

natural para a produção orgânica, certamente está presente na produção indígena 

desenvolvida em Roraima. Produtos como macaxeira, abóbora, mamão, batatas, cará, 

cana-de-açúcar, pimenta, abóbora, abacaxi, melancia, entre outros, todos cultivados 

para consumo in natura sem uso de agrotóxicos160, são fertilizados com o uso de esterco 

                                            

158  Ao todo, segundo o Censo de 2010, 49.637 pessoas se declararam indígenas no estado, cuja 
população à época era de 450.479 habitantes, conforme IBGE (www.ibge.gov.br). 
159 A UFRR oferece regularmente os cursos superiores de Licenciatura intercultural e Gestão Territorial 
Indígena. 
160 O único agroquímico utilizado pelos indígenas são os formicidas. 
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bovino, assim como sistemas de agricultura diversificada e de pequena escala 

desenvolvida pela família indígena. O excedente pode ser trocado ou comercializado 

entre as comunidades indígenas ou vendido junto às feiras livres de Boa Vista. 

 A estrutura física do CIR e os recursos humanos por ela contratados, a maior parte 

indígenas formados nas universidades, estão muito bem instalados em sua sede em Boa 

Vista161. Contando com a coordenação geral e vice-coordenação, temos os setores 

jurídico, de elaboração de projetos, de meio-ambiente, administrativo-financeiro e, por 

último, o setor que representa o interesse das mulheres indígenas, o MMI – Movimento 

das Mulheres Indígenas. A Figura 37, abaixo, ilustra um evento técnico-científico 

promovido pelo CIR em Boa Vista, e que demonstra o nível dos estudos por ele realizado. 

 Para promover o custeio das atividades e para buscar expertise no 

desenvolvimento de projetos, o CIR desenvolveu várias parcerias, entre elas com a 

Embaixada da Noruega, com a HUTUKARA (Associação Yanomami), com a Terre de 

Homme Suisse (organização francesa e suiça que trabalha em defesa dos direitos da 

criança), a CAFOD (agência oficial de assistência da igreja católica da Inglaterra e País 

de Gales), dentre muitas outras, recebendo também doações voluntárias de farinha, 

carne, beijú e pimenta das comunidades indígenas que representa em Roraima. 

 

 

Figura 37 – Seminário sobre Gestão Territorial  e Ambiental das TI’s em Roraima. 

Fonte: acervo da pesquisa. 

                                            

161 Para maiores informações consultar www.cir.org.br. 
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 O processo de adesão ao PAA ocorreu em 2010 sob um forte apelo de resistência 

por parte dos indígenas. Sua história de conflito, de ameaças, de expropriação, de 

violência com os ”cararuás162”, são ainda muito presentes na memória indígena. Entre 

as preocupações indígenas para a adesão ao PAA, duas merecem destaque. A primeira, 

desfavorável à adesão, consistia em não revelar uma imagem de carência e necessidade 

alimentar desta coletividade, embora em uma comunidade ou outra essa realidade 

pudesse existir, sobretudo, em decorrência de adversidades climáticas. A outra 

preocupação de estímulo à adesão, consistia na possibilidade de promover a mudança 

qualitativa no tipo tradicional de alimento recebido nas escolas indígenas através da 

merenda escolar que, via de regra, é industrializado e de pouco valor nutricional. 

Vejamos o que declara a vice-coordenação do CIR em Boa Vista a respeito dessas 

questões. 

Mas os Tuchauas ficava perguntando: 'mas eu vou vender meu produto e eu 
mesmo vou consumir?' 
 
Porque tem comunidades que tem necessidade que não é igual, tem regiões que 
não são iguais, ela sofre de consequências de inverno, de verão, ai aquela 
comunidade fica necessitando. E ai foi onde a gente conversou bastante, 'será 
que a gente não vai ser usado como se tivesse passando fome, que os indígenas 
tão morrendo de fome', tudo isso foi uma interrogação. (CIR). 

 

 Por outro lado, com a contribuição e os esclarecimentos da FUNAI, bem como o 

apoio do Tuchaua 163  da Comunidade da Maturuca 164 , as resistências foram sendo 

superadas e a entidade CIR já vem desenvolvendo sucessivos contratos CPR Doação 

com a CONAB, tornando-se um dos seus principais parceiros.  

  Com o andamento dos contratos algumas questões foram surgindo e 

promovendo uma intensificação de debates entre a CONAB e as comunidades indígenas 

representadas pelos seus respectivos Tuchauas. A primeira delas é sobre o valor do 

contrato, uma vez que os indígenas consideram baixo o limite estabelecido nas DAP’s 

para efeito de comercialização por família ao ano. A segunda é sobre o preço do frango, 

dado que o frango caipira, cujo tempo de engorda é sempre superior ao frango de granja, 

                                            

162 Cararuá é a denominação de homem branco para os indígenas, em Roraima. 
163 Líder indígena. 
164 A Maturuca é uma das comunidades localizadas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, objeto de 
uma das maiores demarcações de terras no país que ganhou repercussão nacional com a visita do ex-
presidente LULA a Roraima.   
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porém tradicional entre as criações indígenas, não poderia ser cotado a preços 

equivalentes. 

 Essas pequenas distorções na operacionalidade dos contratos foi promovendo 

um certo grau de confiança mútua e superação de diferenças, importantes para o 

amadurecimento das relações sociais hoje existentes. A esse respeito são frequentes as 

visitas da CONAB às comunidades indígenas com o propósito de apresentar o programa 

e convidá-los a participar do mesmo. A Figura 38 mostra uma dessas reuniões de 

apresentação do PAA na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

 Do ponto de vista da preservação da cultura alimentícia, a opinião que colhemos 

do CIR é que o PAA vem permitindo que os costumes e as tradições indígenas sejam 

preservados na medida em que os produtos adquiridos são justamente aqueles 

normalmente produzidos por eles, a exemplo da farinha, goma, pimenta, etc. 

O PAA fortalece os agricultores indígenas, porque a agricultura que o indígena 
mantém assim como indígena roraimense é a DAMURIDA, que usa muita 
pimenta e a farinha. Então, o PAA, ela contribui porque ela compra até bastante 
farinha, porque não estraga assim. Porque se botá num girau alto e tiver 15, 20, 
30 sacos, ela não estraga assim fácil. Então ela fortalece porque ela compra 
pimenta no programa, farinha, goma, tudo isso ai, então ela fortalece o agricultor 
indígena, não só o indígena, como os não indios. Por exemplo, hoje, os 
roraimenses estão consumindo muita farinha, goma, beju de tapioca, tapioca de 
goma. Então pra nós essa cultura continua. (CIR). 

 

  

O motivo que teria levado o indígena a buscar a comercialização junto ao PAA 

está na segurança para comercializar o excedente da produção, relatando episódios de 

perda de produção nas roças antes das entregas para o programa. Vejamos um trecho 

que relata essa passagem: “Um porque os indígenas reclamavam que tinha produto que 

não tinha como vender, às vezes estragava o milho, ou às vezes estragava a macaxeira, 

mandioca, pelo difícil acesso, e a gente não tinha acesso ao recurso”. (CIR). 

 A execução do contrato conta com o apoio irrestrito da CONAB, instituição pela 

qual estabelece relações de confiança, sendo que, até recentemente, a própria CONAB 

se responsabilizava pelo preenchimento do contrato CPR Doação.  

 



282 

 

 

Figura 38 – Malocão para reuniões e eventos na Comunidade Maturuca (Boa Vista – 
RR). 

Fonte: acervo da pesquisa. 
   

 No caso específico da obtenção das DAP’s indígenas, a coordenação do CIR 

exprimiu suas dificuldades de obtê-las junto a FUNAI, tendo que recorrer aos respectivos 

municípios onde estão localizadas as comunidades indígenas. Ainda sobre a execução 

do contrato, o normativo que exige a participação da mulher em 40% do número de 

produtores tem se revelado como mais um desafio para sua concretização, pois, 

segundo a entidade, “as mulheres não se envolvem muito”. 

 Sobre a questão que envolve a dependência da comunidade ao sistema de 

compras públicas, o CIR não manifestou grandes preocupações, alegando que a 

participação é relativamente pequena perante a comunidade indígena como um todo e 

que as exigências burocráticas poderiam inclusive afastá-los do programa, a exemplo da 

mais recente discussão em torno da necessidade de se abrir conta bancária para cada 

produtor rural. 

 Outro motivo que traz preocupações ao CIR tem sido a exigência de estrutura de 

abate para a venda de carnes pela ADERR, bem como o requerimento dos selos de 

inspeção. Nesse caso, a organização indígena lembra que as vendas de animais vivos, 

como tem sido feito até o momento, se enquadram na realidade das comunidades 
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indígenas, uma vez que, via de regra, elas não possuem energia elétrica, geladeira, 

freezer, etc.  

 

Pra nós, tem comunidade que não tem freezer, pega o boi, abate, claro, cuidando 
bem da carne, salga, joga um sal na carne e vai comendo. Agora no inverno, não 
tem como secar a carne e ai estraga a carne, mesmo quando se coloca no sal, 
se não tiver o sol, ela não conserva. No verão, por exemplo, se uma familia abate 
pra uma familia, uma rez, ela dura muito tempo. Não dura seis meses, porque 
chega um parente e leva um pedaço pra comer lá assado, e ai vai. Mas ela 
conserva bastante. (CIR). 

 

 Com relação aos benefícios gerados para a comunidade, o CIR mencionou sobre 

as melhorias que têm sido realizadas nas casas indígenas, na verdade, malocas, cujas 

coberturas com palhas de buritis, cada vez mais escassas165, estão sendo substituídas 

por telhas mais resistentes através dos recursos obtidos com o programa, além da 

expansão da produção. A Figura 39 mostra a capela indígena da Comunidade Raposa 

Serra do Sol com a cobertura de telhas industrializadas.  

 Em termos de expansão do programa para as comunidades indígenas de 

Roraima, o conselho aponta relativas restrições na interpretação das normas e regras do  

PAA alegando que as etnias falam linguas diferentes, residem em ambientes de difícil 

acesso, portanto, os desafios ainda são muito grandes para se integrarem plenamente 

às políticas públicas. Nesse caso, as comunidades residentes próximas à Boa Vista 

dispõem de fatores que as favorecem, a exemplo da proximidade da capital, facilidade 

de acesso aos meios de comunicação, convívio institucional com os não índios, 

transporte, etc.  

 

Por exemplo, os ingaricós também têm dificuldade, até pelo acesso, só vai 
mesmo de aeronave e de sp2, carro, nem pensar, moto com muita dificuldade. 
Eles ficam na Serra do Sol. Eles ficam a dois dias do Monte Roraima, a pé. Só 
que é assim, tem montanha, tem aquela curva e tal, não é que é tão longe, é que 
não tem como subir, vc tem que ir arrodeado, por isso fica longe. (CIR). 

 

                                            

165 Os buritizais, vegetação típica de Roraima, vem sofrendo com o avanço das zonas urbanas e com a 
intensificação de seu variado uso na culinária, na cobertura e construção de casas, na extração de óleo, 
etc.   
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Figura 39 – Capela indígena da Raposa Serra do Sol (RR) com telhas industrializadas. 

Fonte: acervo da pesquisa. 
  

 As condições mais favoráveis de interlocução entre entidades indígenas e os 

demais atores institucionais do PAA em Boa Vista estão presentes na Associação de 

Produtores Indígenas da Serra da Moça – APISM. Criada em 2006, localizada a pouco 

mais de 50 kilômetros da capital, a comunidade Serra da Moça tem cerca de 200 

indígenas.  

 Do ponto de vista estrutural, tem um escritório que funciona na casa do presidente 

da associação em Boa Vista e uma sede localizada na zona rural, no seio da 

comunidade. O que chamamos de escritório consiste em uma mesa com quatro cadeiras, 

uma impressora, um telefone celular e um computador tipo notebook. 

 Se do ponto de vista estrutural a organização ainda não avançou em termos de 

bens e de equipamentos, do ponto de vista documental conquistou passos importantes, 

como o CNPJ e a DAP Jurídica, estando habilitada pera efetivar o acesso às políticas 

públicas de maneira geral. Para isso, reconhece a importância da conclusão do segundo 

grau de estudos por parte do presidente da associação, bem como o apoio e as relações 

de confiança estabelecidas com a CONAB, com a Secretaria da Agricultura do estado e 

com o SESCMB. 

 A esse respeito destaca o tratamento recebido na Secretaria da Agricultura, onde 

pode dispor de todo o aparato administrativo do órgão, além de receber um tratamento 

cuidadoso, nunca vistos em qualquer outra entidade. 
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Parceria na orientação, na ajuda, na hora de elaborar o projeto, algum 
documento, porque eles me atendem muito bem com o pessoal lá. É uma sala 
que parece que a gente tá em casa, tem café e a pessoa se serve lá mesmo, 
fica à vontade, 'o quê tá precisando (xxx)?', ‘vim fazer um documento, vim fazer 
um ofício, um contrato’. Às vezes eu venho tão agoniado de lá, é matemática, é 
diminuição, é cálculo, que às vezes eu procuro a ajuda dela e ela sempre me 

atende. (APISM). 
      

 Atualmente todas as famílias se tornaram membros da associação, o que 

demonstra a união dos associados em torno de um objetivo comum, já que em 2006 a 

associação tinha apenas 19 associados. Esse resultado expressivo, em termos da 

participação integral dos membros da comunidade na associação, está relacionado com 

o acesso ao PAA, pois antes dele eram frequentes as perdas de colheitas e os elevados 

níveis de insatisfação dos agricultores indígenas.   

 

Eu acredito que sim. Esse crescimento se deve às pessoas que tem visto nosso 
trabalho, tá vendo o desenvolvimento da comunidade, tão vendo o 
desenvolvimento porque tem muitos produtores que antes de existir esse 
programa, eles produziam e perdiam às vezes o produto, por falta de transporte, 
às vezes chegava aqui o atravessador, os comerciantes não queriam comprar o 
produto e acabava perdendo, tendo prejuízo e ai já não queriam mais tá 
trabalhando na agricultura. Mas com o surgimento desse programa através da 
associação, despertou o interesse a cada produtor, 'oh, o amigo tá ganhando 
dinheiro, tá dando certo naquele programa, então eu vou entrar também. Como 
é que eu faço pra entrar?', e ai vinha, me procura e a gente associa. Pra 
associação é até melhor, quanto mais pessoas, melhor. (APISM).  

 

 A associação da Serra da Moça já era conhecida pelos varejistas de alimentos 

nas feiras de Boa Vista. Suas terras de boa fertilidade vinham produzindo hortaliças em 

grandes quantidades, principalmente tomates, mas também macaxeira, melão, abóbora, 

melancia, pimenta e maxixe, fato que lhe rendeu a denominação de ‘vale do tomate’. 

Tais atributos, como dissemos, eram corroídos pela espoliação promovida pelos 

intermediários e pelas dificuldades de transporte da produção.  

 Com o mercado garantido e a ajuda de parceiros, as dificuldades foram sendo 

superadas e as vendas foram se concentrando no PAA. Para o transporte contam com 

setor de apoio indígena da prefeitura de Boa Vista e para a distribuição foi contratada a 

parceria com o SESCMB, sobretudo por se tratarem de volumes mais expressivos em 

termos de colheita e pela destreza dos trabalhos de distribuição da entidade, já 

mencionados. O resultado é a concretização de todo o processo de venda em, no 
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máximo, 10 dias. Uma única ressalva apontada é por conta do burocrático recebimento 

no banco, algo que ainda deve melhorar, segundo a opinião da APISM.  

 Assim como na maioria das organizações produtoras, o presidente da associação 

assume a maior parte das responsabilidades e do trabalho. Nesse particular, os prejuízos 

individuais são grandes em favor da causa coletiva. Sem poder dedicar-se aos trabalhos 

de cultivo em seu próprio lote, vale-se da área coletiva para obter alguma renda, uma 

vez que o estatuto da associação prevê o exercício do mandato de forma voluntária. 

 Com o andamento dos contratos, o fenômeno da dependência do mercado 

institucional vai se tornando uma realidade. Nesse caso, temos duas explicações 

importantes. Primeiramente, os negócios firmados com os atravessadores na própria 

comunidade são fechados por valores muito abaixo do mercado, cerca de 50%, embora 

com pagamentos à vista. Em segundo lugar, a venda nas feiras implica em grande perda 

de tempo para o deslocamento e, ainda, sujeitas à aventura de concretizá-las ou não. 

Dessa forma, a entrega para o PAA implicaria em preços justos e na certeza do negócio 

realizado. A esse respeito, vejamos o que diz o presidente da associação: “Tão, tão se 

tornando dependentes, e tá diminuindo a entrega pra feira, pro intercâmbio lá dentro, 

vem diminuindo mais pela entrega no PAA”. 

 Ao se reunirem todos os meses na sede de sua própria comunidade para discutir 

os problemas inerentes ao andamento dos contratos com o PAA, em certas ocasiões 

com a participação da própria CONAB, as relações de confiança foram sendo 

estabelecidas. Os sinais desse amadurecimento são o comprometimento de toda a 

família na execução do contrato, no interesse dos jovens em participar do processo, mas, 

principalmente, um avanço no processo de aprendizagem através da busca do acesso a 

outras políticas e oportunidades, como revela o trecho abaixo:  

 

Também estamos montando um projeto pelo governo federal pelo Minha Casa, 
Minha Vida, porque a gente tem como puxar esse recurso pela associação pra 
construir a casa de cada sócio que tiverem conosco na associação, lá na 
comunidade. Já está quase sendo aprovado pela Caixa Econômica. Ai as 
pessoas também se interessam por esse motivo de conseguir o sonho de cada 
indígena, da cada família, ter sua propria casa, porque as nossas casas lá são 
casas humildes. (APISM).  

 

 Nesse sentido, são grandes as conquistas sociais em termos de melhoria na 

qualidade de vida. As famílias estão adquirindo transporte próprio, quitando dívidas, 
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adquirindo eletrodomésticos, etc. Do ponto de vista comunitário já está em fase de 

negociação a perfuração de um poço artesiano que possa estabilizar a produção por 

todo o ano, constituindo-se em um efeito significativo no desenvolvimento local da 

comunidade indígena.   

 Em decorrência do aumento de renda e das conquistas sociais, registramos um 

fenômeno de grande importância. Gradativamente, com a compra dos eletrodomésticos 

citados, uma espécie de comércio local vai se formando na comunidade. Contando com 

a geladeira de um, o freezer de outro, determinados produtos desconhecidos dos 

indígenas vão se tornando artigos de consumo cotidiano na comunidade, trazendo 

consigo, tacitamente, os riscos e as preocupações também antes desconhecidas. 

Vejamos um trecho que nos alertou para esse problema. 

 

Melhorou muitas coisas. Hoje tem muitas pessoas estão comercializando, muitas 
pessoas não sabiam o que era coca, já conhece a coca, o comércio já tem uma 
coca-cola; eles mesmos estão vendendo nas casas, um vende coca, outro vende 
outra coisa, então a gente tá vendo que é resultado do recurso que eles recebe 
e já investe num frango, numa geladeira. Eu mesmo, com meu PAA, eu comprei 
uma freezer. Tá desenvolvendo lá a comunidade. tá chegando industrializados 
que antes não tinha, tinha que vim comprar aqui em BV, agora já tem o pão, o 
pessoal tá vendendo peixe, frango, congelado.(APISM). 

     

 Vamos, agora, conhecer um pouco melhor a condição da última entidade 

entrevistada. A COPING é o Conselho do Povo Indígena Ingaricó, criado para 

representar as 11 comunidades e os quase 1300 indígenas dessa etnia junto ao poder 

público estadual e municipal, bem como junto às instituições nacionais e internacionais. 

Sua principal atividade é prestar assistência no acesso aos programas sociais, como 

bolsa-família, auxílio maternidade e aposentadoria, em parceria com a FUNAI. 

 Sua estrutura, bastante simples, é composta por duas casas de apoio que, além 

de prestar os serviços burocráticos mencionados, também acolhe aos que desejam ir a 

Boa Vista para buscar serviços de natureza diversa como, por exemplo, professores 

indígenas em suas atividades vinculadas a secretaria de educação. E para sua 

manutenção são recolhidos R$ 5,00 de cada associado, além das doações de alimentos 

que a comunidade envia de forma solidária. 

 Sobre o recebimento de alimentos, a entidade teria iniciado o processo como 

beneficiária consumidora em 2010, ao sofrer danos com as enchentes que dizimaram 

suas roças naquele ano, através das doações da CONAB e da assistência do CIR. Os 
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alimentos recebidos, no entanto, não fazem parte da modalidade doação de alimentos 

do PAA, mas sim de modalidades assistenciais através da distribuição de cestas de 

alimentos, etc.   

 Em relação ao PAA, o declarante informa que mantém parceria com o CIR e, 

através da intermediação da CONAB, o COPING tem sido cadastrado como entidade 

beneficiária indígena recebedora de alimentos. Fruto dessa participação, os alimentos 

têm servido aos ingaricós, especialmente aos alunos que frequentam o curso superior 

em Licenciatura Intercultural da UFRR em Boa Vista, mas não somente a eles – e cita o 

exemplo de produtos doados aos alunos do Centro de Formação Raposa Serra do Sol, 

na comunidade do Surumu. Ao que parece, o COPING tem assumido a condição formal 

de entidade recebedora para ela mesma, mas também para outros destinos, uma vez 

que atende aos requisitos documentais e fiscais. 

 A despeito dessa controvérsia, o representante da entidade ingaricó fez boas 

referências à qualidade do alimento recebido e à forma como a CONAB os recebeu. 

Sobre o PAA como política pública, manifestou boas expectativas de que o programa 

possa se tornar uma realidade para o povo ingaricó. 

 

  

9.4.1 Considerações finais dessa seção 

 

 

 Fruto do processo de pesquisa junto às entidades indígenas participantes do PAA 

em Boa Vista, pudemos constatar que se trata de atores de peso dentro da lógica do 

programa. Já afirmamos que Roraima é destacadamente um estado indígena e para 

acesso ao PAA foi necessário o empenho de entidades sensíveis à causa indígena para 

superar as dificuldades iniciais impostas por lidar com uma categoria social da qual não 

se tinha experiência e um convívio básico que permitisse reduzir as diferenças culturais. 

Esse caso demonstra de forma cabal o problema do etnocentrismo que se impõe na 

relação entre não-indígenas e indígenas.   

 A primeira lição colhida é saber distinguir entre a situação de comunidades 

indígenas onde existe um maior nível de interação com a sociedade não indígena, vís-

à-vís, comunidades mais isoladas onde essa condição não se verifica, ou ocorre de 
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forma pouco intensa. Isso é importante em função das implicações econômicas, 

logísticas, de comunicação, especialmente no que tange aos laços de confiança, etc. 

 Uma outra constatação importante foi no sentido de perceber a coesão da 

categoria social indígena do ponto de vista sociocultural. Menos que o interesse 

econômico, observamos que prevalece a defesa do meio ambiente através da produção 

orgânica, a valorização do aspecto nutricional do alimento e a defesa pela terra, entre as 

bandeiras de luta. A esse conjunto de interesses podemos atestar uma forma de capital 

social do tipo bonding, expressando um sentimento real de coletividade em torno de um 

objetivo central. 

 A relação que se estabelece com a execução dos contratos CPR Doação é, de 

fato, com a venda do excedente. Por diversas razões, mas principalmente pela 

priorização do autoconsumo, o que se destina em termos de comercialização constitui a 

sobreposição dos montantes indispensáveis aos provimentos necessários para a 

comunidade. 

 Chama atenção duas questões políticas de inspiração moral, não observada entre 

os beneficiários não indígenas. A primeira delas é a vinculação e a preocupação com a 

imagem da categoria social em relação a uma política voltada para a segurança 

alimentar. A esse respeito são nítidas as inquietações perante a interpretação das 

comunidades indígenas como fragilizadas socialmente, ou seja, carentes das mínimas 

condições de sobrevivência. 

  A segunda é com o pagamento pelo consumo de produtos por eles produzidos, 

denotando uma espécie de oportunismo e de obtenção de vantagem indevida. Sobre 

esse assunto podemos observar um certo inconformismo, um entendimento de que o 

alimento não está sendo comprado, mas convertido em uma espécie de ajuda para as 

comunidades indígenas.  

 Essa nova realidade de produção e de consumo entre os indígenas decorrente do 

acesso aos mercados institucionais, com fortes implicações de natureza cultural, é um 

tema complexo, que demanda estudos ulteriores diante dos desdobramentos desse 

processo, sobretudo por conta do curto espaço de tempo transcorrido desde a 

implantação dos mercados institucionais. O mundo indígena se rege por umas dinâmicas 

que não podem ser interpretadas segundo os procedimentos teórico-metodológicos 

usuais que se utiliza no estudo de populações rurais.   
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10 Conclusões 

 

 

 O mundo da produção, circulação, transporte, distribuição e consumo de produtos 

alimentares sofreu profundas transformações desde o final da segunda guerra mundial, 

razão pela qual tem sido alvo de estudos e pesquisas acadêmicas relacionadas com os 

mais diversos campos do conhecimento. Alguns destes estudos analisam tais processos 

do ponto de vista do seu potencial para contribuir com estratégias de desenvolvimento 

territorial, bem como comprender as complexas relações de poder existentes dentro dos 

sistemas de abastecimento de um modo geral. Se em parte, esses sistemas de 

abastecimento surgiram a partir das imposições dos mercados, especialmente por conta 

dos interesses das grandes corporações que demandam uma oferta regular e condições 

que oprimem as pequenas explorações, por outro lado há também cadeias que surgem 

a partir da ação do Estado ou da sociedade civil. Nesse sentido, abre-se perspectivas no 

sentido de oferecer alternativas viáveis para que a produção familiar, camponesa e de 

comunidades tradicionais possa se viabilizar econômica e socialmente. 

 O presente estudo se enquanda justamente na segunda opção, procurando 

demonstrar que os mercados institucionais, leia-se em nosso caso PAA, vêm moldando 

um formato alternativo de escoamento da produção para os produtores familiares com 

importantes efeitos sobre os mercados locais de alimentos. Tais efeitos estão associados 

a componentes sociais e institucionais de uma determinada localidade, suficientemente 

capazes de criar as condições para construir tecido social onde absolutamente não 

existia, ou existia de modo muito débil. 

 A partir da pesquisa realizada, podem ser destacados alguns conjuntos de 

mudanças inter-relacionadas que foram geradas a partir da configuração das relações 
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entre os atores que executam o PAA em Boa Vista. O primeiro conjunto está voltado 

para a atuação dos produtores e seus segmentos organizacionais. 

 O PAA instituiu mudanças significativas no ambiente no qual se constituem e 

atuam as organizações dos produtores permitindo o acesso a recursos financeiros 

através da oferta regular de alimentos, com preços competitivos e com a garantia de 

compra (mercados protegidos), nunca antes oportunizada pelas instâncias 

governamentais. 

 Ao falarmos de recursos financeiros estamos tratando da consumação gradativa 

da CPR Doação de Alimentos por intermédio das entregas por parte dos produtores de 

quantidades grandes e pequenas, de forma concentrada ou gradualmente, segundo uma 

estrutura contratual flexível e ajustável às necessidades dos agricultores familiares de 

Roraima. 

 Esse processo mudou a realidade da agricultura familiar em Boa Vista, 

promovendo avanços substanciais nas organizações coletivas e na realidade dos 

produtores de forma individual. Se, do ponto de vista organizacional, assistimos aos 

progressos na estrutura das organizações, do ponto de vista do produtor são nítidas as 

melhorias conquistadas na qualidade de vida, daí dizer-se que o PAA CPR Doação 

promoveu a inclusão socioprodutiva dos agricultores boavistenses. 

 Os reflexos no plano da familia do produtor foram bastante promissores. Melhorias 

nas casas, melhor alimentação, compra de veículo, investimentos em sistemas 

simplificados de irrigação, foram muitas as conquistas do produtor e da sua família, com 

reflexos positivos na forma de produzir e de organizar a produção. 

 O enquadramento das associações e cooperativas para executarem a política 

promoveu, internamente, a necessidade de adequação a um conjunto de regulações e 

normativas com impactos sobre a estrutura e atuação das mesmas. Para além dos 

avanços em termos de capital físico e equipamentos, obtidos por todas as organizações 

participantes, as mudanças vêm transformando significativamente o número de 

associados e cooperados, tirando-os do que se poderia chamar de uma inércial 

organizacional para um estágio de criação de identidade e de um sentido de cooperação, 

ainda em fase de consolidação. 

 A inserção das associações e cooperativas no ambiente executivo do PAA gerou 

mudanças nas rotinas de funcionamento, na adoção de práticas administrativas 
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elementares como planejamento, controle, prestação de contas, orçamento, acesso ao 

ambiente informatizado, práticas trabalhistas, contratação de funcionários e estagiários, 

etc., conduzindo ao domínio de competências, em grande medida, desconhecidas. A 

despeito do já mencionado direito de controle cedido pelos associados aos diretores e 

presidentes, o aumento do quadro social e os requerimentos da tramitação dos contratos 

têm compelido as organizações para buscar os caminhos da profissionalização e da 

gestão mais eficaz dos seus parcos recursos. 

 Por outro lado, as experiências acumuladas nos últimos sete anos de PAA CPR 

Doação em Boa Vista não foram suficientes para a emergência de novas unidades 

organizacionais de produtores. Assim, os atores socias que participam do programa são, 

via de regra, os mesmos. A despeito de consolidarem suas posições como entidades 

que vêm conquistando progressos e avanços nos indicadores individuais, nada há de 

mais expressivo em termos de fortalecimento da rede social produtiva em Boa Vista, 

sejam novas associações ou cooperativas, sejam de entidades representativas dos 

interesses sociopolíticos dos produtores. 

 Esse conjunto de análises nos permite compreender a importância da efetivação 

e da estruturação dos atores sociais em Boa Vista (entidades públicas e semipúblicas, 

organizações coletivas) na implementação e desenvolvimento de políticas públicas 

enraizadas como o PAA. De forma particular, pode-se dizer que o Programa permitiu, 

ainda que de forma fragilizada e pouco consistente, a ascensão social de agricultores e 

suas entidades coletivas.       

 Estabelecida a relação da organização com a política pública, identificamos dois 

tipos de relacionamentos. O primeiro deles, dominante, é aquele no qual o PAA passa a 

ser o elemento norteador da atuação da organização, embora de forma não exclusiva. A 

esse respeito, podemos perceber uma atuação voltada à sucessão contratual da CPR, 

estando submetida, portanto, aos limites institucionais do programa e da CONAB. 

 Também percebemos um padrão em que se identifica o PAA como um meio para 

o fortalecimento organizativo, consubstanciado na operacionalização de outras políticas 

(PNAE), na busca por investimentos de agregação de valor da produção, ou, mesmo 

através do uso estratégico dos canais tradicionais e alternativos de escoamento da 

produção. 
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 Ao anunciarmos a utilização estratégica dos canais de escoamento tradicionais 

em Boa Vista, estamos nos referindo ao encurtamento da cadeia de comercialização, 

mediante o fortalecimento do poder de barganha por parte do produtor em relação aos 

intermediários. Se antes os agricultores eram reféns dos atravessadores, seja pelas 

dificuldades de transporte ou de alternativas de escoamento, agora a interveniência do 

comerciante no processo de venda está sendo conduzido numa relação em que o 

agricultor avalia sua melhor escolha. 

 Podemos assim entender o PAA em Boa Vista como expressão do fortalecimento 

dos agricultores familiares através de uma espécie de nested market, ou seja, de 

mercados ‘aninhados’, ‘encaixados’, que geram um bem ou recurso intangivel importante 

para o desenvolvimento da comunidade local. 

 Essas conexões entre a produção, a distribuição e o consumo através da rede de 

relações geradas en torno do PAA, são precisamente as que constroem o “commun pool 

resource”, já citado, que no caso que nos ocupa, beneficia tanto aos produtores 

boavistenses, como também as familias consumidoras do municipio. 

 Eis aí, portanto, uma grande conquista do PAA. Deixando para trás um agricultor 

completamente alheio aos circuitos de comercialização, transforma-o verdadeiramente 

em um ator importante no segmento de produção agrícola de Boa Vista. É bastante 

provável que sua autoestima mais elevada seja fruto de um processo de conquista social 

ao sentir-se um ator relevante no cenário produtivo municipal, além, evidentemente, dos 

avanços financeiros que o programa vem permitindo. Trata-se, literalmente, de 

conquistar a liberdade com trabalho, ou do exercício de uma forma de liberdade de que 

fala Amartya Sen. 

 Entrementes, as conquistas econômicas e sociais que fazem parte da realidade 

do agricultor de Boa Vista trouxeram consigo uma contradição decorrente da hegemonia 

de uma instituição, bem como de uma certa dependência do produtor em relação à 

continuidade do processo através das compras governamentais. 

 Esse é um efeito colateral importante. Não é desejável que os agricultores 

concentrem suas produções e suas esperanças exclusivamente no PAA, assim como na 

condução do processo a partir de um único agente. Na qualidade de política estruturante 

da agricultura familiar esperamos que os investimentos no modo de produção, o 

fortalecimento das organizações coletivas e os avanços interpretativos que o programa 
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vem gerando possam ser desdobrados em um exercício de conquista de autonomia e 

independência do poder público. Dessa forma, sim, podemos falar efetivamente em 

conquista de liberdade.             

 O sentido da dependência está relacionado com o entendimento do PAA como 

uma política que vem subsidiando o processo de produção agrícola, permitindo que os 

agricultores sejam remunerados com preços compensadores. Vimos que o princípio da 

economicidade é rompido na medida em que, ao estabelecer um canal alternativo para 

a venda de produtos alimentares no mercado institucional, promoveu um reflexo de 

elevação dos preços nas feiras e centros de comercialização de Boa Vista. Ocorre que 

tais centros de venda de alimentos são justamente os referenciais de preços para a 

efetivação das compras por parte dos mercados institucionais, o que finalmente 

representa uma situação avessa ao mercado capitalista, configurada por preços 

atraentes e não competitivos, uma das faces dos mercados protegidos.  

 A esse respeito, somos partidários do entendimento de que parte da solução para 

essa relativa dependência das políticas de compras governamentais possa estar voltada 

para o fortalecimento dos canais curtos de comercialização. Temos, nesse tipo de 

mercado, grandes oportunidades (novos espaços de comercialização, diversificação da 

produção, incremento da produção orgânica, etc.) para um estado importador de 

produtos alimentares básicos.  

 A segunda alternativa que pode ampliar as ações e as opções de comercialização 

são os investimentos em pequenas agroindústrias por parte das organizações coletivas, 

tendo para isso que envidar esforços e montar parcerias já conquistadas através dos 

atores participantes do ambiente institucional do PAA/PNAE.  

 O segundo conjunto de mudanças inter-relacionadas está voltado para as 

organizações dos beneficiários consumidores. Também aqui, no segmento das 

organizações que recebem o alimento, podemos assistir a um expressivo fortalecimento 

das entidades junto ao seu público beneficiado. Tal fortalecimento pode ser constatado 

pelo crescimento no número de pessoas assistidas e nas melhorias na estrutura de 

funcionamento das entidades, revelando-se como importante equipamento público de 

suprimento alimentar dos beneficiários participantes. 

 O crescimento vertiginoso do público atendido pelas entidades, no entanto, não 

nos autoriza a concluir que se tenha caminhado na direção da horizontalidade (número 
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de entidades participantes) e diversidade (atendimento a categorias sociais) diversas  

entre os atores participantes.  

 A esse respeito, cabe relembrar que não se percebeu movimentos mais sólidos 

em torno de ações que procurassem promover a conquista de independência do poder 

público ou de trabalhos visando uma maior autonomia das pessoas. E é nesse sentido 

que também nos preocupa os relatos sobre uma certa acomodação dos beneficiários 

consumidores que, ao associarem o PAA Doação de Alimentos a outras políticas 

assistenciais (bolsa-família, vale-solidário, etc.), estão manifestando um certo grau de 

dependência das politicas em geral. 

 Portanto, se comemoramos a inclusão alimentar dos beneficiários participantes, 

expressa tanto qualitativa quanto quantitativamente, haja vista que todas as 

organizações beneficiárias emitiram importantes relatos sobre a origem e a qualidade 

dos produtos recebidos, chama atenção o elevado do grau de dependência dos mesmos 

e uma certa dificuldade de galgar um segundo nível que aponte para a autonomia 

material e simbólica dos indivíduos.       

 Nesse ponto, voltamos ao debate sobre a importante discussão acerca do sentido 

do engajamento das organizações no PAA. Enquanto que as organizações dos 

consumidores tendem a predominar um processo de identificação com a causa da 

insegurança alimentar, de natureza e herança ideológica ou política, nas organizações 

dos produtores a ênfase do engajamento consiste em um processo de escolha 

estratégica. 

 Nesse caso, elevamos nossa discussão ao plano da ética deontológica que, por 

sua vez, defende que o que é correto é algo moralmente bom em si mesmo, não 

importando as consequências resultantes. A preocupação com a insegurança alimentar 

é algo absolutamente correto, algo que transcende as preocupações com o gasto 

público, com a dependência do estado, etc. Salientamos que tal concepção é erigida por 

parte das organizações dos consumidores, e não dos consumidores em si mesmos. 

 Ocorre que, para os produtores, uma outra ética parece sustentar suas ações. 

Sua expressão utilitarista onde o interesse material é absolutizado, explica seu 

comportamento e seu interesse pela atratividade dos preços e pelo crescimento da 

renda. Há, portanto, duas razões: uma de natureza material e outra de natureza moral e 

política. 
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 Ao reunir em um só plano duas correntes tão distintas, onde por diferentes 

dimensões cada um dos segmentos beneficiários (produtores e consumidores) têm 

justificativas para participar da mesma ação de compra e distribuição de alimentos, 

estamos diante de uma nova referência para o mercado e para a atuação do estado no 

Brasil, em termos de agricultura familiar. Embora não seja esse o objetivo de nosso 

estudo, mas essas ideias podem ser objeto de reflexões a partir dele.  

 O terceiro conjunto de mudanças está voltado para o ambiente institucional e 

organizacional de Boa Vista. Nesse sentido, são nítidas as influências do ambiente 

sociocultural e econômico desde a implementação e o desenvolvimento do PAA em Boa 

Vista. Vimos que os atores do PAA estão imersos em um ambiente que não é neutro ao 

desenvolvimento do programa.  

 Roraima é um dos estados mais pobres entre os entes federativos brasileiros, 

possuindo uma baixa densidade demográfica.  Detém um PIB que lhe situa entre os 

últimos postos de mensuração de riqueza, com sua pequena capacidade em gerar 

rendas fiscais próprias, trabalho e renda. Localizado na região Norte, reconhecida como 

a menos desenvolvida e mais isolada dos grandes centros econômicos e de poder, 

Roraima enfrenta obstáculos em termos de se integrar ao resto do país social, política e 

culturalmente. 

 Observamos as dificuldades inerentes à implantação do PAA em Roraima tanto 

pelas insuficientes infraestruturas físicas de funcionamento das instituições, mas 

também por não possuir recursos humanos suficientes e qualificados para dar cabo das 

demandas decorrentes da implementação de políticas do Governo Federal, tanto nas 

esferas governamentais e dos agentes sociais, quanto nas organizações coletivas de 

consumidores e produtores. 

 A participação do poder público, estado ou prefeitura, no desenvolvimento do PAA 

em Boa Vista encontra-se em um estágio de ajudas pontuais e pouco significativas diante 

das perspectivas que o programa apresenta. A esse respeito lembramos a insuficiente 

assistência técnica oferecida pelo estado, o deficitário apoio logístico e as complicadas 

condições de tráfego das vicinais que ligam o território roraimense. 

 Se examinarmos a situação em que programas similares como o “PAA Estado”, 

com formas de implementação e gestões diferenciadas do PAA executado pela CONAB, 

se contitui em um banco de provas de que o macroambiente não interage, ao contrário, 
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implica no prolongamento do tempo de execução dos projetos, ou na internalização dos 

mesmos erros, evitando o ganho social da troca de experiências e das superações das 

dificuldades.      

 Se retomamos a atuação dos movimentos sociais, do CMAS e do CONSEA-RR, 

novamente percebemos um ambiente de fragilidades na rede local do PAA. À exceção 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista, onde percebemos níveis de 

conexão elementares com os produtores e alguma ação de efetividade em defesa dos 

interesses do seu público, o que constatamos foi que esse conjunto de entidades pouco 

fez até o momento em termos de consolidação do Programa de Aquisição de Alimentos.  

 As expectativas em torno da constituição e intensificação de vínculos com 

diferentes instituições e agentes de diferentes níveis das instâncias públicas e 

paraestatais que participam do processo de desenvolvimento do programa não se 

concretizaram. Dessa forma, as entidades representativas e os mediadores da política 

em Boa Vista não vêm fortalecendo e qualificando a rede social local do programa, donde 

concluímos por um ambiente institucionalmente pouco dinâmico quando se pensa em 

fortalecer uma categoria social ou reverter o quadro de insegurança alimentar municipal. 

 Não se pode dizer o mesmo sobre o microambiente por onde se executa o PAA 

CPR Doação. Primeiramente observou-se a ampliação e diversificação da rede de 

relações sociais das organizações envolvidas diretamente com o programa. 

Capitaneadas pela CONAB, em uma parceria muito bem-sucedida com o SESCMB, 

ambas as organizações desenvolveram estratégias adequadas, melhor dizendo 

contextualizadas, de implementação e desenvolvimento do PAA.  

 Diante das fragilidades estruturais e operacionais que permeam as organizações 

sociais em Boa Vista, do ponto de vista da aprendizagem social, as entidades citadas, 

CONAB e SESCMB, procuraram sanar essas deficiências por intermédio de ações de 

acompanhamento intensivo dos contratos CPR’s, moldando-os e moldando-se para que 

a efetividade processual pudesse ocorrer.  

 Esse dinamismo do microambiente gerou agilidade na tramitação das operações 

de entrega e distribuição, especialmente quando se pensa, por exemplo, na análise 

comparativa que os produtores realizam acerca das vantagens que o programa oferece 

em relação às opções de vendas nas feiras livres ou para os intermediários. Assume-se, 

portanto, que mesmo limitada por diversos fatores, o microambiente gerou ganhos 
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efetivos para as organizações em termos de acesso a informações, a conhecimentos e 

oportunidades, podendo ser reconhecida como geradora de um incipiente capital social. 

 De capital social fragilizado, a rede do PAA se converteu em um agrupamento de 

poucas entidades muito atuantes, que de certa forma monopolizam o fluxo de relações 

entre os demais componentes e transformam a rede em um signo de debilidades. 

 Essas debilidades ocorrem tanto pela ausência de conexões entre os grupos 

participantes do programa, quanto, principalmente, por não se conectar a outros atores 

em níveis mais elevados em termos de participação direta ou indireta na execução de 

políticas públicas, o que faria uma grande diferença em termos de superação de 

dificuldades operacionais e, mesmo, infraestruturais.      

 Existe, assim, um desequilibrio entre as distintas dimensões do capital social, 

sujeitas, portanto, às intempéries que podem fragilizá-lo. Fenômenos como a 

dependência dos agricultores e dos consumidores na continuidade do programa, sob 

pena de se verem envoltos a patamares de maior vulnerabilidade social. De outra parte, 

a saturação do mercado de compras pela exígua diversificação dos alimentos 

produzidos, ou mesmo a citada rede social centralizada em poucos membros ativos, 

constam apenas alguns exemplos de cenários sombrios que podem prejudicar o 

desenvolvimento do PAA em Boa Vista.  

 Cabe, então, concluir em nosso estudo que para se fazer sustentáveis os efeitos 

de uma política pública em determinada localidade, urge a implantação de estruturas de 

apoio para imprimir um ritmo de construção social do mercado institucional. A primeira 

ação deve ser no sentido de desencadear um trabalho efetivo de sensibilização social, 

de mostrar que a população local, com seus próprios recursos, pode se valer de políticas 

estruturantes para socialmente reconfigurar seu espaço.  

 Esse processo de reconfiguração social não deve pertencer a nenhuma entidade 

exclusivamente, mas conclamando a todos, instâncias públicas e privadas, movimentos 

sociais, entidades de classe, etc., para, juntos, construírem a inclusão social de 

produtores rurais e o afastamento do flagelo da fome para as famílias do campo e da 

cidade, de maneira irreversível. A partir daí poderemos sonhar com dias melhores para 

o conjunto da sociedade deste jovem estado brasileiro. 
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Apêndice A 

 
 

Roteiro de questões para gestores das organizações produtoras. 
 

 
O/A Senhor/a está sendo convidado a responder um questionário que faz parte de uma 

pesquisa desenvolvida pela Universidade para avaliar o impacto do PAA CPR-Doação 

na vida dos agricultores familiares de Boa Vista.  

Solicitamos que o/a Senhor/a responda sem qualquer temor da verdade, pois as 

informações dadas serão de extrema importância para que o Programa CPR-Doação 

possa melhorar a cada ano e assim beneficiar cada vez mais pessoas e famílias de 

agricultores. Seus dados pessoais não serão informados. 

 

Data da entrevista:_______/_______________/201__                   Número ___/_______ 

Nome do Gestor/a (Primeiro Nome):_____________________________ 

Hora de início:            Hora de término:                          Localidade: 

 

1) Breve descrição da cooperativa/associação: 

 Histórico;  

 Estrutura organizacional: pessoal, equipamentos, limitações de funcionamento; 

 Características sociais e econômicas dos associados. 

 

2) A quem pode-se afirmar que iniciou o movimento para a cooperativa (associação) 

aderir ao PAA? 

 

3) Qual o seu envolvimento e responsabilidades na contratação do PAA? 

 

4) Quais os motivos para os cooperados buscarem a modalidade PAA/CPR-Doação: 

(financeira; qualidade dos alimentos; cultura alimentar; falta de alternativas; 

concorrência do mercado; como forma de ajudar as pessoas, outras). 

 

5) Em que medida houve colaboração ou resistência de pessoas e de grupos locais para 

a adesão ao PAA?  

 

6) Mas a forma de produzir ou o tipo do produto modificou em função do PAA? 
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7) Pessoas, iniciativas, políticas; quais desses elementos foram decisivos para a 

trajetória do PAA em sua cidade?  

 7.1) Quem compõe a rede do PAA em Roraima?  

 7.2) Quais dessas entidades são seus principais parceiros?  

 7.3) Eleja um que mais confia. Qual delas poderia ser chamada de amiga? 

 

8) Pode descrever os passos e os participantes para efetuar um contrato com a 

CONAB/CPR-DOAÇÃO? 

9) Quais as maiores dificuldades que a cooperativa tem para operacionalizar os contratos 

com o PAA?  

 9.1) A quem podemos dizer: sem ‘ele’ o PAA não funciona? 

 

10) Quais foram as barreiras para operacionalizar a compra de alimentos de agricultores 

locais ou da cooperativa?  

 

11) Quais as formas encontradas para superar as dificuldades? 

 

12) Ocorreu uma atuação conjunta com outras pessoas ou organizações (atores) da 

sociedade?  

 12.1) Se sim, quais os (atores)?  

 12.2) Qual o papel dos movimentos sociais? 

 

13) Qual o grau de envolvimento dos agricultores com o PAA? O mercado institucional 

tem conduzido a outros mercados alternativos, ou se percebe uma relativa dependência 

em relação aos mesmos? 

 

14) As famílias dos agricultores estão envolvidas com as vendas para o PAA?  

 14.1) Sua familia tem mais de uma DAP?  

 14.2) Isso significa confiança em todo o sistema? 

 

15) Se o preço do mercado for maior, vale a pena se desligar do PAA?  

 15.1) O preço PAA é bom?  

 15.2) Quem determina o preço de compra da CONAB? 

 

16) Você acha que as cooperativas/agricultores estão buscando melhor entender e 

executar o programa?  

 16.1) As associações progrediram com o PAA? 

 

17) Como se efetivam, na prática, as possíveis correções que foram/são identificadas 

quando da execução do PAA? 
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18) Então os agricultores desenvolveram algum espaço de discussão ou de negociação 

dos problemas?  

 18.1) Sindicato, cooperativa, igreja, onde se encontram e debatem?  

 18.2) Ou é o presidente da associação que tudo resolve? 

 

19) Você considera que o PAA trouxe alguma mudança na economia do local?  

 19.1) Acha qua a condição e a renda do agricultor familiar melhorou?  

 

20) Essas mudanças têm sido relevantes no cotidiano das famílias?  

 

21) Conhece algum tipo de programa social que foi criado pela prefeitura/governo do 

estado?  

 21.1) Se sim, acha que algum desses programas tem ajuda do PAA para 

 alcançar seus objetivos?  

 

22) Como se dá a seleção dos beneficiários? 

23) Você acha que os beneficiários receptores reconhecem e valorizam a origem e o tipo 

dos alimentos? 

 

24) Poderia descrever os pontos fortes do PAA? E em seguida os fracos? E em Roraima?  

 24.1) Existe um novo agricultor familiar em função do PAA? 

 

25) Que resultados você espera do PAA?  

 25.1) O governo deve ampliar o programa? 

 

Muito Agradecido!  
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Apêndice B 

 
 

Roteiro de questões para os produtores/comunidade. 
 

 
O(A) Senhor/a está sendo convidad(o)(a) a responder um questionário que faz parte de 

uma pesquisa desenvolvida pela Universidade para avaliar o impacto do PAA CPR-

Doação na vida dos agricultores familiares de Boa Vista.  

Solicitamos que o(a) Senhor/a responda sem qualquer temor da verdade, pois as 

informações dadas serão de extrema importância para que o Programa PAA CPR-

Doação possa melhorar a cada ano e assim beneficiar cada vez mais pessoas e famílias 

de agricultores. Seus dados pessoais não serão informados. 

 

Data da entrevista:_______/_______________/201__                   Número ___/_______  

Nome do Produtor(a)(es)  (Primeiro Nome):___________________________________ 

Hora de início:             Hora de término:             

Localidade/Comunidade: 

 
1) Breve descrição da família/propriedade: 

 Histórico da família;  

(origem, componentes, tempo na comunidade, escolaridade dos familiares); 

 Tamanho da propriedade;  

 Número de pessoas envolvidas com o trabalho na propriedade e fora dela; 

 Principais atividades produtivas (agricultura, animais e extrativismo);  

 Fontes de renda da família;  

 Principal renda (propriedade/trabalho externo/outro); 

 A principal renda familiar proveniente da propriedade é em função da 

comercialização de quais produtos? Diga apenas os produtos 

principais. 

 Os rendimentos médios dessas atividades ao mês são? 

 Esses produtos são comercializados de que forma? 

Vizinhos/Ceasa/Cooperativa/Indústria/Comércio/PAA/PNAE/Atravessa

dor.  

 Algum membro da família recebe algum tipo de benefício social do 

governo? Cesta básica/Aposentadoria/Bolsa Família/Outro. 
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2) Conhece o PAA? Como tomou conhecimento? Para você, quem está envolvido com 

o programa em Roraima?   

 

3) Como se integrou ou aderiu ao PAA?  

 3.1) Participou ou participa de reuniões?  

 3.2) Com quem?  

 3.3) Onde são realizadas? 

 

4) Tem envolvimento na elaboração ou no desenvolvimento da proposta/contrato?  

 4.1) Em que ponto o contrato não é bom para o agricultor? 

(5) Desde quando o senhor participa do PAA? 

Se o entrevistado participou de mais de um ano do Programa, responda:  

 (5.1) Houve diferença no número de produtos entregues no primeiro ano em que 

 participou do PAA/CPRDoação para os outros anos?  

 (5.2) Aumentou ou diminuiu o número de produtos? Por quê? 

 

(6) Quanto representa a renda do PAA na renda total da família? Sua família tem mais 

de uma DAP? 

Considerar o período em que o/a agricultor/a estava entregando os produtos para 

o programa. (Até ¼ da renda; Entre ¼ e metade; Mais da metade; Quase toda); 

 

(7) A partir do PAA, você passou a beneficiar/agroindustrializar algum produto?  

(8) Quanto ao recurso recebido pelo PAA?  

 8.1) O preço é bom? 

 

(09) Existe diferença entre o que é pago pelo PAA e outros compradores? 

(10) Em relação aos produtos, quem tem mais influência na definição deles e dos 

preços? (Agricultores; Sindicato; Cooperativa; É Negociado; CONAB). 

 

11) Por que os agricultores se interessaram em fornecer gêneros para o PAA? Vamos 

falar sobre cada um deles? 

(a) preocupações econômicas; b) falta de mercado; c) preocupações com a qualidade 

dos alimentos; d) cultura alimentar; e) meio ambiente.). 

 

12) Sua família continua produzindo os mesmos produtos e a mesmas quantidades que 

antes do PAA? 

 

13) Existe alguma diferença entre o produto para o PAA ou para o mercado em geral?  

14) Algum produto novo foi incluído na alimentação da própria família desde que iniciou 

a comercialização com o PAA? 
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15) Quais as maiores dificuldades que o (a) Sr. (a) aponta no processo de 

comercialização com o PAA?  

Vamos falar sobre cada um dos desses fatores: 

(a) questões legais de formalização; b) condições financeiras; c) burocracia; d) 

competição; e) quantidade e/ou qualidade do produto; e) dificuldades na entrega; f) falta 

de cooperação entre os agricultores e de entidades de representação; g) falta de 

assistência técnica; h) resistências da CONAB; i) reconhecimento das autoridades; j) 

diálogo). 

 

16) Como o (a) Sr. (a) considera que essas dificuldades devem ser enfrentadas? 

(cooperação, participação em Conselhos, assistência técnica, modificação e/ou 

diferenciação das práticas produtivas, formalização, acesso a créditos)? 

 

17) Ocorreu uma atuação conjunta para resolver os problemas com outros atores da 

sociedade?  

 17.1) Quem foram?  

 17.2) Como e onde isso ocorre ou ocorreu? 

 

18) O que o (a) Sr. (a) comprou após o ingresso no PAA?  

 18.1) Constitui uma melhoria para a propriedade? 

 

19) A quem podemos dizer: sem ‘ele’ (cooperativa, CONAB, sindicato, escola, outro), o 

PAA não funciona.  

 19.1) Em quem o senhor mais confia? 

 

20) O senhor tem conhecimento das pessoas que recebem os alimentos?  

 20.1) Percebeu mudanças em relação aos consumidores? (valorização dos 

 produtos fornecidos, ampliação do consumo, do mercado e das vendas). 

 

21) Há confiança na relação e nos produtos fornecidos? Por quê? 

22) Já houve algum problema?  

 22.1) Como foi resolvido? 

23) Considera que o PAA pode contribuir para que o (a) Sr.(a) e sua família permaneçam 

no meio rural? 

24) Que mudanças ou novas oportunidades surgiram ou podem surgir fruto da 

participação de sua família no PAA? 

 

25) O senhor (a) consegue perceber alguma diferença em sua cooperativa e em sua 

comunidade local a partir dos contratos feitos com o PAA? 

 

Muito Agradecido!   
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Apêndice C 

 
 

Roteiro de questões para gestores de entidades recebedoras dos Alimentos. 

 

 

O/A Senhor/a está sendo convidado a responder um questionário que faz parte de uma 

pesquisa desenvolvida pela Universidade para avaliar o impacto do PAA CPR-Doação 

na vida dos consumidores e dos agricultores familiares de Boa Vista.  

Solicitamos que o/a Senhor/a responda sem qualquer temor da verdade, pois as 

informações dadas serão de extrema importância para que o Programa CPR-Doação 

possa melhorar a cada ano e assim beneficiar cada vez mais pessoas e famílias de 

agricultores. Seus dados pessoais não serão informados. 

 

Data da entrevista:_______/_______________/201__                   Número ___/_______  

Nome do Gestor/a (Primeiro Nome):_________________________________________ 

Hora de início:                Hora de término:                    

Localidade: 

 

1) Breve descrição da entidade consumidora: 

 Histórico; Função; Nº de consumidores; Fontes de recursos; 

 Estrutura organizacional: pessoal, equipamentos; limitações de funcionamento; 

Houve evolução de um ano para outro? Em quanto? 

 

2) Qual a sua função na entidade? 

 

3) O(A) Senhor(a) poderia informar como ocorre o processo para o recebimento de 

alimentos da entidade?  

 

4) De que forma a entidade tomou conhecimento do PAA? 

 

5) Quais as preocupações ou motivações para começarem a adquirir alimentos de 

agricultores familiares:    (Solicitar que fale das opções selecionadas). 

a) preocupações com a qualidade dos alimentos; b) com a saúde das pessoas; c) com 

os agricultores; d) com o meio ambiente; e) com a cultura alimentar; f) outro motivo 

(especificar). 

 

6) Desde quando a entidade participa do PAA? Quem na sua opinião compõe a rede do 

PAA em Boa Vista? 
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7) Quais as instituições que contribuíram para o processo de inclusão de sua entidade 

como recebedora dos alimentos? 

 

08) O que motivou a entidade a procurar o PAA, ou foi procurada por ela? 

09) Qual o número de beneficiários consumidores contemplados ao longo dos anos? 

 9.1) Quem são as entidades que representam eles? 

 

10) Como se dá o processo de proposição e execução dos contratos/projetos com o 

PAA? Qual é a sua participação? 

 

11) Como se dá o processo de entrega dos alimentos pelas entidades produtoras? 

 

12) Quem é esse beneficiário que recebe esse alimento, socialmente falando?  

 12.1) E de que é composta a cesta de alimentos?  

 (produtos, quantidade e  qualidade).  

 12.2) São alimentos regionais ou desconhecidos pelas famílias?. 

 

13) Como os beneficiários manifestam-se em relação aos alimentos recebidos?  

 13.1) Qual a visão que ele têm do programa? 

 

14) Qual a importância atribuída para o recebimento dos alimentos direto da agricultura 

familiar do município?  

 14.1) Eles reconhecem os agricultores ou o programa PAA?  

 14.2) Qual a reputação dos agricultores junto aos consumidores? 

 

15) Você considera que o PAA tem melhorado as condições de segurança alimentar e 

nutricional dos beneficiados dessa entidade? Por quê? 

(Se sim, pedir para falar em quais aspectos).  

 

16) Qual o seu envolvimento na elaboração ou no desenvolvimento da proposta?  

 16.1) E no caso da entidade recebedora, ela participa da construção da 

 proposta? 

 

17) Em que parte o contrato não é bom para o beneficiários que recebem os alimentos? 

 

18) Houve algum planejamento ou diagnóstico inicial para o processo ocorrer? 

 

19) Quais foram (se existiram) as dificuldades, ou barreiras em viabilizar o recebimento  

dos gêneros alimentícios para a alimentação da entidade de agricultores locais? 

 (Solicitar que o entrevistado fale sobre as opções selecionadas). 
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a) questões legais; b) questões logísticas; c) de qualidade; d) de quantidade; e)  vontade 

das pessoas em mudar os processos; f) falta de liderança; g) riscos em relação aos 

novos fornecedores; h) falta de conscientização e conhecimento; i) resistências. 

 

20) Quais as formas e mecanismos encontradas para superação e para a mudança 

(conscientização, diálogo, confiança)? 

 

21) A quem podemos dizer: ‘sem ele o PAA não funciona’. E nesse aspecto quais são 

seus principais parceiros para a execução do PAA?   

 

22) E de que forma ocorre essa atuação conjunta com outros atores da sociedade? 

 22.1) Diga com quem você troca informações, conhecimentos, bens ou 

 serviços?  

 22.2) Como e onde isso ocorreu ou ocorre? 

 

23) As ações foram integradas e articuladas com avaliações conjuntas e redirecionando 

a ação quando necessário? 

 

24) Consegue perceber algum benefício na localidade, no bairro, ou na comunidade onde 

estão os produtores e os recebedores dos alimentos? 

 

25) Por outro lado, há algum incentivo para que os beneficiários superem o estado de 

depedência do Progrma e da distribuição gratuita de alimentos? 

 

25) Poderia fazer uma avaliação geral do PAA CPR-Doação, e dizer que futuro espera 

do programa? 

 

Muito Agradecido!  
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Apêndice D 

 
 

Roteiro de questões para lideranças e representantes de organizações 
governamentais (SEAPA/MDS/MDA) e para-estatais (SINDICATO/CONSEA/CMAS) 

 
 
O/A Senhor/a está sendo convidado a responder um questionário que faz parte de uma 

pesquisa desenvolvida pela Universidade para avaliar o impacto do PAA CPR-Doação 

na vida dos agricultores familiares de Boa Vista.  

Suas informações serão de extrema importância para os estudos sobre o PAA e a 

possibilidade do programa melhorar a cada ano e assim beneficiar cada vez mais 

pessoas e organizações. Seus dados pessoais não serão informados. 

 
Data da entrevista:_______/_______________/201__                   Número ___/_______  

Nome do Entrevistado/a (Primeiro Nome):____________________________________ 

Hora de início:             Hora de término:             Localidade: 

1) O estado/município tem autonomia de produção de alimentos?  

 1.1) Ou os alimentos vêm de fora do município para abastecer os mercados 

 locais?  

 1.2) Se Sim, de onde vem?  

 

2) Quais os principais mecanismos de comercialização de alimentos que os agricultores 

familiares utilizam para escoarem sua produção?  

 

3) Quanto às associações e cooperativas de agricultores dos municípios?  

 3.1) Estão estruturadas?  

 3.2) Desempenham seu papel?   

  

4) Você tem conhecimento do Programa Aquisição de Alimentos? Se sim, como teve 

conhecimento do PAA?  

 4.1) Por meio de quem? Filtrar para o MDA/MDS.  

 

5) Como funciona e quem participa (atores) do PAA CPR Doação da CONAB aqui no 

município? Você tem conhecimento?  

 

6) Os contatos e os encontros entre os atores que desenvolvem o PAA tem sido 

realizados de forma a sanar eventuais dificuldades?  

Solicitar que informe sobre as possibilidades relacionais abaixo. 
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a) produtor x cooperativa/movimentos sociais; b) produtor x consumidor; c) produtor e/ou 

consumidor x CONAB; d) movimentos sociais x CONAB. 

 

7) Quais os pontos positivos e pontos negativos do PAA? 

Destacar para cada um dos itens abaixo. 

a) preço; b) motivação; c) organização do produtor; d) conhecimento; e) protagonismo.  

 

8) Você tem conhecimento qual o impacto que o PAA tem na alimentação ofertada para 

as entidades sociais?  

 

Em referência aos hábitos alimentares e produtos tradicionais. 

 

9) Se o PAA não existisse mais a partir do ano que vem, qual seria o(s) caminho(s) para 

os agricultores que participam do Programa? 

 

10) Os agricultores estão preparados (tecnicamente) para acessar o PAA e atender a 

demanda pela produção de alimentos?  

 10.1) Estão eles estão conscientes de seu papel? 

 

11) Os distintos segmentos que atuam no PAA (cooperativas, associações, entidades 

beneficiárias) conhecem, satisfatoriamente, os mecanismos que regulam o 

funcionamento dos contratos?  

 11.1) Há limitações? Quais? 

 

12) Há restrições de ordem burocrática que efetivamente impedem o pleno 

funcionamento destes mercados como o PAA? 

 

13) Há condições estruturais mínimas no município (ou região) para um fornecimento 

satisfatório dos produtos e para que os agricultores familiares possam abastecer, 

adequadamente, os MI’s? Leia-se: PAA.  

 

14) As entidades/escolas estão efetivamente explorando o potencial pedagógico do 

programa para incutir bons hábitos na alimentação dos beneficiários/educandos e 

aproximá-los da realidade dos produtores locais?  

 

15) Há sinais ou evidências de relações de proximidade entre agricultores e 

consumidores?  

 15.1) Se sim, quais? 

 

16) Com relação às comunidades locais, consegue perceber algum impacto econômico 

ou social a partir do surgimento do PAA?  

 16.1) Quais poderia citar?  
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17) Os segmentos paticipantes do PAA tem desenvolvido maior proximidade e ativismo 

político ou social a partir da implantação do PAA? 

 

Em referência a participação nos sindicatos, cooperativas, 

conselhos. 

 

18) A partir do PAA, pode-se afirmar que os agricultores avançaram no sentido de 

participarem de outros programas e ações do governo? Caso do PNAE, Compra direta. 

 

19) Em relação aos produtores, quais impactos pode-se atribuir a participação no PAA? 

 

Solicitar informações sobre cada um dos pontos abaixo. 

a) na renda do produtor; b) modo de produção; c) modo de vida; d) na comunidade local; 

e) no meio ambiente.  

 

18) Os movimentos sociais consideram que o PAA vem atendendo aos anseios dos 

agricultores familiares com relação ao mercado para seus produtos? 

 

Muito Agradecido! 
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Apêndice E 

 
 

 
Roteiro de questões para a CONAB 

 
    

O/A Senhor/a está sendo convidado a responder um questionário que faz parte de uma 

pesquisa desenvolvida pela Universidade para avaliar o impacto do PAA CPR-Doação 

na vida dos agricultores familiares de Boa Vista.  

Suas informações serão de extrema importância para os estudos sobre o PAA e a 

possibilidade do programa melhorar a cada ano e assim beneficiar cada vez mais 

pessoas e organizações. Seus dados pessoais não serão informados. 

 
Data da entrevista:_______/_______________/201__                   Número ___/_______  

Nome do Entrevistado/a (Primeiro Nome):____________________________________ 

Hora de início:             Hora de término:              

 

1) Poderia informar os atores (organizações produtoras, recebedoras, entidades da 

sociedade civil, conselhos, etc.) que compõem a rede local do PAA em Roraima?  

 

2) Quem é o maior parceiro da CONAB em Roraima, quando estamos tratando de CPR 

Doação?  

 2.1) Se pudesse escolher em quem mais confia entre todas as entidades, quem 

 escolheria? 

 

3) Considerando as principais características socioeconômicas e estruturais de Roraima, 

o desenvolvimento do PAA requereu ou requer estratégias diferenciadas?  

 3.1) Se sim, poderia descrevê-las? 

Detalhar o que foi feito de diferente (inovações/modificações) no 

processo ou nas experiências. 

 

4) Do ponto de vista de vista das modalidades do PAA, poderia explicar como funciona 

a CPR Doação com as atualizações mais recentes? 

 

5) Com relação aos contratos da CPR Doação, poderia descrever ‘passo a passo’ como 

são realizados e como ocorre a participação de cada um dos segmentos?  
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Busque acrescentar se a CPR Doação varia em função das fontes de 

variação (ex: indígenas ≠ assentados). 

 

6) Em relação aos movimentos sociais, pode-se afirmar que existe plena parceria ou há 

pontos de confrontação? Favor descrevê-los. 

 

7) Com relação às cooperativas e associações de produtores. Vamos conversar sobre 

sua importância e suas limitações para o desenvolvimento do PAA em Roraima? 

 

8) Quais são as características sociodemográficas dos agricultores familiares de 

Roraima, e em que isso exige alguma dinâmica diferenciada de troca de conhecimento, 

informações e ajuda mútua? 

9) Quais as motivações que tem estimulado os produtores a contratarem o PAA?  

 9.1) O que acha dos preços que são pagos pelo programa?  

 9.2) Eles tem alguma participação na formação do preço de compra? 

 

10) Esse perfil sociodemográfico do agricultor tem exigido que a CONAB tenha uma 

atuação mais centralizadora em relação à execução do programa? 

 

11) Ainda em relação aos produtores, quais impactos pode-se atribuir à participação no 

PAA? 

Solicitar informações sobre cada um dos pontos abaixo. 

 a) na renda do produtor; b) modo de produção; c) modo de vida; d) na 

 comunidade local; e) no meio ambiente.  

 

12) E em relação às entidades consumidoras. Eles reconhecem a origem, a importância 

e o tipo do alimento ofertado pelos agricultores familiares? 

 

13) Que tipo de relação existe entre entidades consumidoras e produtores,  

econhecimento, indiferença ou parceria? Poderia explicar suas respostas. 

 

14) Os movimentos sociais consideram que o PAA vem atendendo aos anseios dos 

agricultores familiares com relação ao mercado para seus produtos? 

 

15) A partir do PAA, pode-se afirmar que os agricultores avançaram no sentido de 

participarem de outros programas e ações do governo? Caso do PNAE, Compra direta. 

 

16) Os segmentos paticipantes do PAA tem desenvolvido maior proximidade e ativismo 

político ou social a partir da implantação do PAA? 

 

Em referência a participação nos sindicatos, cooperativas, 

conselhos. 
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17) Com relação às comunidades locais, consegue perceber algum impacto econômico 

ou social a partir do surgimento do PAA?  

 17.1) Quais poderia citar?  

 

18) Do ponto de vista da CONAB, quais têm sido os impedimentos  para uma expansão 

ainda maior dos recursos e das contratações do PAA em Roraima? 

 

19) Poderia fazer uma avaliação geral e uma projeção do futuro do  PAA em Roraima? 

 

Muito obrigado! 
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ANEXOS  
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Anexo A 

 
 

TÍTULO 30 – COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA – CDS 

 

 

Documento 6 – Cédula de Produto Rural – CPR 

 

COMUNICADO CONAB/MOC N.º 019, DE 01/09/2014 

 

 

CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR 

 

1) CÉDULA DE PRODUTO RURAL, instituída nos moldes da Lei N.º 8.929, de 

22/08/1994 – CPRDoação N.º ________________. 

 

2) VALOR DA CPR: R$ ___________________ (______________________________ 

________________________________________). Deste valor serão descontados os 

impostos Federais incidentes na operação. 

 

3) VIGÊNCIA: Até o dia _____ do mês de ____________ de _____, entregaremos à 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), CNPJ 26.461.699/xxx-xx, nesta Cédula 

qualificada como COMPRADORA, ou a quem ela indicar, os produtos nomeados na 

“Proposta de Participação”, e nas condições ali previstas, que passa a integrar a presente 

Cédula. 

 

4) PRORROGAÇÃO: Havendo necessidade de prorrogação, a organização fornecedora 

deverá enviar pedido formal à Conab justificando o pleito com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias antes do vencimento, sob pena de indeferimento do pedido, conforme 

disposto no item 13 e 17 do TÍTULO 30 do MOC. 

 

5) ENDEREÇO DE ENTREGA: Obrigamo-nos a entregar no(s) local(is) indicado(s) na 

“Proposta de Participação”, até o vencimento pactuado, o(s) produto(s) objeto(s) desta 

Cédula. 

 

6) AJUSTE DA QUANTIDADE A SER ENTREGUE: Poderá ocorrer ajuste na 

quantidade pactuada nesta cédula, mediante aditivo, em função: 
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a) da necessidade de substituição de produtos, originalmente pactuados; 

b) outros devidamente justificados pela entidade proponente e aprovados pela 

Superintendência Regional da Conab (Sureg). 

7) QUITAÇÃO: A quitação desta Cédula ocorrerá após a entrega da totalidade dos 

produtos no(s) local(is) indicado(s) no item 5 anterior e apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) “Termos de Recebimento e Aceitabilidade”: emitido pelo(s) beneficiários 

consumidor(es) do(s) produto(s), relativo às entregas realizadas; 

b) Nota Fiscal de Venda; 

c) “Relatório de Entrega” (Documento 9 do TÍTULO 30 do MOC): emitido pela 

organização fornecedora (emitente desta cédula), contendo a relação dos beneficiários 

fornecedores e respectivas quantidades entregues. 

 

8) DESPESAS COM O PRODUTO: As despesas com transporte, conservação, 

ensaque, reensaque, braçagem, armazenagem e outras, incidentes até que se efetive a 

satisfação desta Cédula, correrão por nossa conta. 

 

9) LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Dar-se-á, mediante autorização da Conab, no valor 

correspondente à prestação de contas das entregas realizadas, após apresentação dos 

documentos descritos no item 15 do TÍTULO 30 do MOC. 

 

10) NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES: As constatações de infrações e notificações de 

penalidades serão realizadas conforme previsto no Documento 10 do TÍTULO 30 do 

MOC. 

 

11) GLOSA DAS DESPESAS: É vedada a utilização dos recursos repassados e 

pactuados nesta Cédula em finalidade diversa da estabelecida na “Proposta de 

Participação” a que se refere este instrumento, e ainda: 

a) na antecipação para aquisição de matérias primas, compra de embalagens e rótulos, 

pagamento ao fornecedor, despesas com beneficiamento ou outras quaisquer; 

b) no pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de 

remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades 

da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, que esteja 

lotado ou em exercício em quaisquer dos entes partícipes desta Cédula. 

 

12) FISCALIZAÇÃO: Concedemos à COMPRADORA livre acesso ao 

empreendimento/propriedade e/ou mercadoria, com a finalidade de fiscalizar e 

acompanhar a execução e a documentação referente à presente Cédula. 

 

13) PENALIDADE: O descumprimento das regras do PAA e deste normativo e a 

identificação de quaisquer inconformidades ou irregularidades por meio de fiscalização 

da Conab ou de órgãos de controle externo, ensejarão as penalidades de suspensão ou 
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cancelamento do projeto, podendo, a critério da Conab, ensejar também, o impedimento 

da organização fornecedora, por no máximo 2 (dois) anos, de formalizar novos projetos 

com a Companhia, quando comprovado dolo ou má fé, sem prejuízo de demais sanções 

administrativas e judiciais cabíveis. 

 

14) EXEQÜIBILIDADE: Estamos cientes de que o descumprimento das condições 

previstas nesta Cédula ensejará, independentemente de prévia notificação, a adoção 

das medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para a satisfação desta Cédula. 

 

15) ADITIVOS: Conforme previsto no artigo 9.º da Lei N.º 8.929, de 22/08/1994, esta 

Cédula poderá ser aditada, retificada e ratificada, no todo ou em parte, por intermédio de 

aditivos que passarão a integrá-la, regendo-a subsidiariamente o Código Civil. 

 

16) VINCULAÇÃO: O TÍTULO 30 do MOC integra o presente conjunto de obrigações; 

 

17) UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE CONDUÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

_____________________________________________________________________. 

 

18) FORO: O foro de eleição é o da Seção Judiciária do domicílio dos emitentes 

solidários, exceto para os empreendimentos situados na Região do Entorno do Distrito 

Federal, denominada pelo Incra como SR 28, cujo foro será o da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. 

________________________________ 

Local e Data 

________________________________ 

Razão Social, CNPJ e Endereço da 

Organização Fornecedora 

________________________________

________________________________ 

Representante da Organização 

Fornecedora, Cargo e CPF 
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Anexo B 

 
 

DECRETO Nº 8.293, DE 12 DE AGOSTO DE 2014 

 

 

(Publicado no DOU de 13/08/2014) 

 

 

Altera o Decreto no 7.775, de 4 de julho de 2012, que dispõe sobre o Programa de 

Aquisição de Alimentos. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 

incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei 

no 10.696, de 2 de julho de 2003, e na Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011, D E C 

R E T A : 

 

Art. 1º O Decreto no 7.775, de 4 de julho de 2012, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

"Art.4º.................................................................................................................................. 

IV - unidade recebedora - organização formalmente constituída, contemplada na 

proposta de participação da unidade executora, que recebe os alimentos e os fornece 

aos beneficiários consumidores, conforme definido em resolução do GGPAA; 

V - órgão comprador - órgão, entidade ou instituição da administração direta e indireta 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que utiliza a modalidade 

Compra Institucional para aquisição de produtos da agricultura familiar; e 

VI - chamada pública - procedimento administrativo voltado à seleção da melhor proposta 

para aquisição de produtos de beneficiários fornecedores e organizações 

fornecedoras............................................................................................................." (NR) 

"Art.13................................................................................................................................. 

§ 4º A organização fornecedora deverá manter arquivados os documentos que 

comprovem os pagamentos aos beneficiários fornecedores pelo prazo mínimo de dez 

anos." (NR) 
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"Art. 16. O termo de recebimento e aceitabilidade deverá ser atestado: 

............................................................................................................................................ 

II - por representante da unidade recebedora e referendado por representante da unidade 

executora, caso os alimentos sejam entregues diretamente pelo beneficiário ou 

organização fornecedora à unidade recebedora." (NR) 

"Art.17.  

II - Compra Direta - compra de produtos definidos pelo GGPAA, com o objetivo de 

sustentar preços; 

IV - Apoio à Formação de Estoques - apoio financeiro para a constituição de estoques 

de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução 

de recursos ao Poder Público; 

V - Compra Institucional - compra da agricultura familiar realizada por meio de chamada 

pública, para o atendimento de demandas de consumo de alimentos, de sementes e de 

outros materiais propagativos, por parte de órgão comprador; e 

VI - Aquisição de Sementes - compra de sementes, mudas e materiais propagativos para 

alimentação humana ou animal de beneficiários fornecedores para doação a 

beneficiários consumidores ou fornecedores. 

Parágrafo único. A chamada pública conterá, no mínimo: 

I - objeto a ser contratado; 

II - quantidade e especificação dos produtos; 

III - local da entrega; 

IV - critérios de seleção dos beneficiários ou organizações fornecedoras; 

V - condições contratuais; e 

VI - relação de documentos necessários para habilitação." (NR) 

"Art. 19. .............................................................................................................................. 

I - ........................................................................................................................................ 

a) R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por ano, na modalidade Compra com 

Doação Simultânea; 

............................................................................................................................................ 

e) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ano, por órgão comprador, na modalidade Compra 

Institucional; e 

f) R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por ano, na modalidade Aquisição de Sementes; e 
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II - por organização fornecedora, por ano, respeitados os limites por unidade familiar: 

a) R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na modalidade Compra com Doação 

Simultânea; 

b) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), na modalidade Apoio à Formação 

de Estoque, sendo a primeira operação limitada à R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

c) R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na modalidade Compra Direta; 

d) R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por órgão comprador, na modalidade Compra 

Institucional; e 

e) R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), na modalidade Aquisição de Sementes. 

§ 1º A modalidade de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite terá seu limite 

definido em resolução do GGPAA. 

§ 2º Na modalidade Aquisição de Sementes, aquisições com valores acima de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) deverão ser realizadas por meio de chamada pública, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 17. 

§ 3º A organização fornecedora não poderá acumular mais de uma participação 

simultaneamente na modalidade Apoio à Formação de Estoques, e os pagamentos aos 

beneficiários fornecedores deverão ser feitos pela organização fornecedora somente 

mediante entrega dos produtos objeto do projeto. 

§ 4º O beneficiário fornecedor, na modalidade Compra com Doação Simultânea, deverá 

optar por participar individualmente ou por meio de organização formalmente constituída, 

podendo estar vinculado a apenas uma unidade executora. 

§ 5º O limite anual de participação por unidade familiar na modalidade Compra com 

Doação Simultânea, nas aquisições realizadas por meio de organizações fornecedoras, 

será de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

§ 6º O beneficiário fornecedor poderá participar de mais de uma modalidade, e os limites 

serão independentes entre si. 

§ 7º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ano o período compreendido entre 

1º de janeiro e 31 de dezembro. 

§ 8º O Grupo Gestor do PAA deverá estabelecer normas complementares para 

operacionalização das modalidades previstas no art. 17." (NR) 

"Art.21. ............................................................................................................................... 

VII - as condições para a aquisição e doação de sementes, mudas e outros materiais 
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propagativos a que se referem os arts.8o, 17 e 19. 

.............................................................................................." (NR) 

"Art. 30. Após a adesão ao Programa, a unidade gestora proporá aos órgãos ou 

entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, ou aos consórcios 

públicos os montantes financeiros a serem disponibilizados pela União para pagamento 

aos beneficiários fornecedores e as metas de execução, com os respectivos prazos, 

estabelecidas entre as partes em planos operacionais. 

§ 1º Os planos operacionais poderão, por iniciativa da unidade gestora, ser alterados 

pelas partes em função do desempenho do órgão aderente. 

§ 2º O início da operação de aquisição de alimentos ocorrerá após a aprovação da 

proposta de participação da unidade executora pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, mediante a análise da conformidade da proposta com as 

metas e os recursos financeiros previstos nos planos operacionais. 

§ 3º A proposta de participação, elaborada pelas unidades executoras, deverá 

apresentar, no mínimo: 

I - relação dos beneficiários fornecedores, das unidades recebedoras, do quantitativo de 

alimentos e dos preços dos produtos a serem adquiridos; e 

II - identificação da instância de controle social à qual a proposta foi apresentada." (NR) 

"Art. 31. As unidades executoras deverão cumprir as metas pactuadas periodicamente 

nos planos operacionais ao realizar as atividades previstas no termo de adesão." (NR) 

"Art. 32. .............................................................................................................................. 

I - pela aquisição de produtos exclusivamente do público definido nos incisos II e III do 

caput do art. 4o; 

III - pelo registro correto e tempestivo das aquisições e das doações no sistema de 

informação previsto no art. 50; 

V - pela adequada emissão e guarda da documentação fiscal referente às operações de 

compra de produtos; 

VI - pelo acompanhamento do limite de participação anual ou semestral individual do 

beneficiário fornecedor e da organização fornecedora, quando for o caso, nas operações 

sob sua supervisão; 

VII - pelo não comprometimento de recursos financeiros acima do pactuado no plano 

operacional e na proposta de participação; 
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VIII - pelo acompanhamento das ações de destinação de alimentos às entidades 

participantes; e 

IX - pela fiscalização das atividades do Programa no seu âmbito de execução." (NR) 

"Art. 33. .............................................................................................................................. 

I - disponibilizar recursos, observadas as dotações orçamentárias, por meio de instituição 

financeira oficial, para realização dos pagamentos aos beneficiários fornecedores 

envolvidos nas aquisições realizadas pelas unidades executoras, nos limites definidos 

no plano operacional; e .........................................................................................." (NR) 

"Art. 35. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome transferirá, na forma 

de apoio financeiro, conforme o art. 21 da Lei no 12.512, de 2011, recursos às unidades 

executoras que tenham aderido ao PAA, com a finalidade de contribuir, durante a 

vigência do termo de adesão, com a operacionalização das metas acordadas em seus 

planos operacionais..................................................................................." (NR) 

"Art.50.  

II - acompanhar a aquisição e a destinação dos produtos; e ..................." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 12 de agosto de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 
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