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Resumo
Este artigo tem como objetivo realizar uma análise sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na
Microrregião de Catalão (GO). Com o intuito de compreender os efeitos desse Programa para o agricultor
camponês. Para isso, procedeu-se a reflexão sobre a modernização do território (intensificada com a
modernização da agricultura após a década de 1970) ocorrida no recorte espacial da pesquisa e sobre a
institucionalização dessa política. Os procedimentos metodológicos consistiram em revisão bibliográfica da
temática, levantamento de dados de fonte secundária, e realização de trabalho campo. As análises indicaram
elementos que pressupõe que o PAA possibilita a autonomia dos agricultores camponeses e que vem realizando
um avanço na busca pela soberania alimentar. Também foi possível examinar a pouca abrangência do programa
no recorte espacial da pesquisa.
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Introdução:
Buscou-se elaborar neste artigo uma abordagem sobre as políticas públicas de
desenvolvimento rural, especificamente o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e os
efeitos desse Programa para a (re)produção socioeconômica do campesinato na Microrregião
de Catalão/Goiás, que abrange os municípios de Anhanguera, Corumbaíba, Catalão, Campo
Alegre de Goiás, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor e Três
Ranchos. Ainda objetiva, investigar as possíveis disputas territoriais existentes entre os
camponeses, agrohidronegócio e as mineradoras, a fim de compreender o papel do Estado na
elaboração desse programa, discutindo a relevância do PAA no âmbito do desenvolvimento
territorial rural na área investigada.
Desta forma, pretendeu-se discutir o caráter legítimo dessa política, a partir da
avaliação de seus resultados numa abordagem regional. Nessa avaliação objetivou-se
compreender os resultados desses Programas para os camponeses, pois na institucionalização
dessas políticas é evidenciado o seu direcionamento para esses sujeitos.
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A metodologia da pesquisa constitui-se em uma revisão bibliográfica a fim de ampliar
a discussão sobre o tema proposto, bem, como levantamentos de dados junto às instituições e
órgãos: Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), dentre outros. Também realizou-se o trabalho de campo no
recorte espacial da pesquisa no qual, procurou-se estabelecer diálogo com os sujeitos
envolvidos com a temática.
O presente artigo está estruturado da seguinte maneira: primeirante procurou-se
apresentar o recorte espacial da pesquisa, suas especificidades quanto a sua formação
territorial, e abordar o conceito de política pública. Posteriormente realizou-se uma análise da
institucionalização do PAA e dos efeitos desse programa na Microrregião de Catalão.
Dessa forma, no primeiro momento buscou-se analisar a modernização da agricultura
brasileira, a ocupação do Cerrado goiano e as novas estratégias de apropriação do espaço e
produção dos territórios com ênfase nas transformações espaciais, econômicas e culturais e
compreender a dinâmica produtiva goiana, com foco na Microrregião. Como também o
entendimento do conceito de políticas públicas.
Dinâmicas territoriais e políticas públicas:
A Microrregião de Catalão/GO, recorte espacial da pesquisa está localizada na região
Sudeste do Estado de Goiás e região Centro-Oeste do Brasil. É composta por onze municípios
nomeados na Figura 01. Segundo o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE/Censo 2010) a
Microrregião de Catalão possui uma área de 15.209,10 km², (representando aproximadamente
4,47% da área total do Estado). A população da Microrregião, no ano de 2010, era de
147.276,00 habitantes, com a população urbana de 131.671,00 e a rural de 15.605,00
habitantes, o que implica uma densidade demográfica de 9,68 hab/km², enquanto a média do
estado é de 17,65 hab/km².
O recorte espacial dessa pesquisa apresenta uma estrutura fundiária concentradora e
excludente que pode ser explicada pelo processo de modernização que ocorreu no Cerrado.
Para ocorrer a modernização do território, consequentemente da agricultura, foi necessário a
implementação de várias políticas governamentais. O governo passou a oferecer subsídios e
incentivos fiscais aos produtores que se interessassem em migrar para a região Centro-Oeste
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do Brasil, além de várias outras transformações que de certa forma “moldaram” o território,
culminando na modernização territorial.

Figura 01: Localização da Microrregião de Catalão – IBGE

Sendo assim, de acordo com Inocêncio (2010) as dinâmicas de apropriação, do
Cerrado pelo capital basearam-se em estratégias agropecuárias, desde a década de 1940, com
a Marcha para o Oeste e de forma mais contundente por volta da década de 1970, quando da
implantação de diversos programas de desenvolvimento do Cerrado.
Para ter acesso aos benefícios foram formados rígidos critérios que excluíram os
camponeses. Esses critérios demonstram, mais uma vez, o caráter seletivo das políticas
implantadas para a ocupação das áreas do Cerrado, conforme os interesses do capital
industrial e financeiro.
Mendonça (2004, p. 27) complementa a compreensão sobre esse processo
acrescentando que, “[...] a modernização patrocinada pelo capital será sempre conservadora,
pois reproduzirá de forma mais sofisticada a dominação, a exploração e a precarização do
trabalho no processo de criação do valor e da apropriação/sujeição da renda da terra”.
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A chegada dos vários investimentos de capital transnacional transformou a dinâmica
agrária e agrícola do Cerrado, caracterizada por novas técnicas químicas, biológicas,
mecânicas e a melhoria da infraestrutura. Mendonça (2004, p.49) diz que esse processo fez
com que uma parcela dos trabalhadores da terra internalizasse o “discurso dos vencedores”,
acreditando serem incompetentes e inabilitados para “uma ação racionalista e cientificista”. A
fissão dos interesses do capital transnacional com os anseios industrializantes do Estado
ditatorial brasileiro desconsideraram os saberes-fazeres 3 dos Povos Cerradeiros 4 que foram
vulgarizados como incompetentes, atrasados, apegados à brejeirice e as crendices, entre outras
adjetivações pejorativas.
Com o intuito de compreender a especificidades do Programa em estudo e da nova
abordagem das políticas que tem como direcionamento a inserção do agricultor camponês ao
mercado institucional, é preciso compreender o conceito de políticas públicas.
Nesse sentido Secchi (2010, p. 02) que indica que “[...] a razão para o estabelecimento
de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como
coletivamente relevante” e, que no caso das políticas públicas estatais, esse problema se
tornará público quando os atores políticos o considerarem como uma situação inadequada e
de caráter público. Desse modo, Teixeira (2002, p. 02) evidencia que “elaborar uma política
pública significa definir quem decide o quê, quando, com que consequências e para quem”.
Dessa forma, Amabile (2010, p. 390) destaca a intencionalidade das políticas públicas,
pois elas “influenciam e são influenciadas por valores e ideais que orientam a relação entre
Estado e sociedade [...] uma política pública se integra ao conjunto de esforços
governamentais, coordenados em prol do atendimento de demandas especificamente
selecionadas”. Portanto as formulações das políticas públicas tendem a beneficiar e/ou
excluírem sujeitos desse processo. Sendo assim, pretende-se nessa pesquisa avaliar os
resultados dos dois Programas em estudo para os camponeses da Microrregião de Catalão.
A partir dessas considerações quer-se compreender os efeitos das recentes políticas
públicas para a produção de alimentos com vistas a soberania alimentar.

3
4

Termo tomado de empréstimo de Mendonça (2004).
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trabalho, denotando relações sociais de produção e de trabalho muito próprias e em acordo com as condições
ambientais, resultando em múltiplas expressões culturais. Atualmente se configuram nos trabalhadores da
terra, camponeses e demais trabalhadores que lutam pela terra e pela reforma agrária, territorializando ações
políticas contra o capital (MENDONÇA, 2004, p.30).
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA):

Nesse tópico do artigo pretende-se apresentar as especificidades do PAA, com o
objetivo de auxiliar na compreensão do caráter legítimo do Programa em estudo, que está em
atuação na Microrregião de Catalão desde 2006, já participaram do PAA os municípios de:
Catalão, Campo Alegre de Goiás, Goiandira e Ipameri.
O PAA 5 foi instituído em decorrência da identificação de um problema de caráter
público que é: a prevalência da situação de insegurança alimentar nos domicílios particulares.
O Programa participa de um conjunto de ações desencadeadas, objetivando a concretização do
Fome Zero.
E para entender a construção do conceito de segurança alimentar, Stédile; Carvalho
(2011) salientam que o conceito avançou a partir da década de 1990, sendo construído pelos
governos ao redor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO),
com o intuito de que as pessoas tivessem direito assegurado a alimentação e caberia ao
governo o papel de implementar políticas públicas que garantissem acesso aos alimentos.
O Programa demonstra a nova abordagem das políticas públicas que busca a inserção
do agricultor camponês ao mercado, o que se difere das políticas que o Estado implementou
nas áreas do Cerrado desde de a década de 1940 e de forma mais contundente na década de
1970, que conforme já mencionado privilegiou o modelo empresarial rural para atender a
exportação de commodities. Outros pesquisadores também vêm analisando essa nova
abordagem das políticas públicas, e analisando os seus efeitos para agricultora camponesa:
O PAA sinaliza para uma mudança importante na política nacional de
desenvolvimento rural brasileira: concede espaço político a sujeitos que não estão
ligados aos interesses comandados pelo latifúndio e agronegócio e atribui um papel
importante que institucionaliza as demandas da agricultura camponesa e da
soberania alimentar. Essa política tenta dar voz a outras relações sociais, sujeitos e
territórios, rompendo com o centralismo e sinalizando que existe um outro modelo
de desenvolvimento para o campo baseado na agricultura camponesa (VINHA;
SCHIAVINATTO, 2015, p.192).

Um ponto que chama atenção é que diferentemente da avaliação nacional onde a
participação dos assentados é reduzida com uma porcentagem aproximada de 8% de acordo
5
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com o balanço de avaliação do PAA (2010), mesmo sendo público prioritário do programa,
no caso do recorte espacial da pesquisa, a porcentagem aproximada de participação de
assentados de acordo com o Sistema de Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos
(SIGPAA) é de 45,8% na modalidade CDS e de 34,5% como valor total em todas as
modalidades, essa alta porcentagem pode ser entendida pela existência do Assentamento Olga
Benário, que é composto por 84 famílias, situado no município de Ipameri, sendo que as duas
únicas associações participantes do PAA na modalidade CDS na Microrregião são desse
assentamento.
Entretanto, após o levantamento e organização dos dados de fonte secundária (Tabela
02) percebeu-se que essa política não vem sendo estimulada a ter uma abrangência maior de
agricultores camponeses inseridos ao Programa.
Tabela 01 - Inserção dos camponeses dos municípios da Microrregião de Catalão
ao PAA – 2015
AGRICULTORES
CAMPONESES
Anhanguera
11
Campo Alegre de Goiás
120
Catalão
956
Corumbaíba
375
Cumari
184
Davinópolis
167
Goiandira
214
Ipameri
607
Nova Aurora
102
Ouvidor
295
Três Ranchos
91
Total da Microrregião
3.122
Fonte: PAA Data Sagi (2015); IBGE/Censo Agropecuário – 2006.
Org.: O autor, 2016.
MUNICÍPIOS

PARTICIPANTES
DO PAA
41
48
59
148

De acordo com os dados fornecidos pelo PAA Data, da Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação (2015) e pelo IBGE - Censo Agropecuário (2006) o Programa está
atuante em apenas três municípios da Microrregião de Catalão, os dados expostos evidenciam
a pouca inserção dos municípios e de camponeses ao Programa.
Também buscou-se sistematizar os dados da evolução do Programa a fim de tecer alguns
apontamentos sobre o funcionamento do PAA. A Tabela 02 apresenta-se os dados dos anos de
2011 a 2015 6.
6
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Tabela 02 – Evolução do PAA na Microrregião de Catalão/GO – 2011 a 2015
Nº de Agr.
Nº de
Familiares
Entidades
2011
123
19
2012
134
15
2013
56
15
2014
173
26
2015
148
31
Fonte: PAA Data Sagi (2015).
Org.: O autor, 2017.
Ano

Nº de
Atendimentos
6.628
7.240
8.737
9.987
18.352

Nº de
municípios
3
3
2
4
3

Recursos (R$)

Quant. (Kg)

495.931,07
550.722,00
345.269,00
1.082.792,42
1.255.983,41

148.676,75
125.041,00
42.535,00
178.470,00
205.468,00

A partir da análise dos dados referente a evolução do PAA percebeu-se um aumento
das entidades consumidoras beneficiadas, bem como do número de atendimento o que
representa a importância do Programa relativo a segurança alimentar. Nesse sentido, destacase na Tabela 03, os produtos, o volume de recursos e a quantidade que estão sendo produzidos
e fornecidos na Microrregião de Catalão via PAA no ano de 2016 e 2017.

Tabela 03 – Produtos, volume de recursos e quantidade nas modalidades do PAA
no ano de 2016 e 2017 na Microrregião de Catalão
Produto
Valor (R$)
Arroz (crioulo)
4.000,00
Bolo (caseiro)
126.895,00
Carne de frango (caipira, abatido)
101.351,25
Carne suína (carcaça)
77.720,00
Carne suína (linguiça)
109.518,20
Feijão (crioulo)
17.500,00
Milho (crioulo)
34.014,00
Pão (pão caseiro)
82.604,75
Raiz de mandioca (com casca)
9.103,50
Rosca (caseira)
64.000,00
Rosquinha (doce)
108.800,00
Total geral
735.436,70
Fonte: Sistema de Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos (2016).
Org.: O autor, 2017.

Total em Kg
1.000,00
12.380,000
7.425,000
6.700,000
8.173,000
175.000,000
275.853,540
8.059,000
5.355,000
5.000,000
8.500,000
513.445,540

Na Tabela 03 é possível constatar a variedade de produtos que são entregues pelos
beneficiários fornecedores, demonstrando que o Programa fortalece a organização produtiva
dos camponeses. Verifica-se o volume de produtos que são entregues para as entidades
consumidoras que, como destacado, possui importância na questão da segurança alimentar.
Outra ponto é referente a importância desse Programa como meio de renda para os
camponeses, possibilitando a permanência no campo.
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Sobre as duas Associações participantes do PAA na modalidade CDS na Microrregião,
ambas possuem suas próprias estruturas de panificadoras rurais. Na Tabela 03 a maior
participação dos produtos panificados pode ser compreendida pela demanda existente de
panificados para a merenda escolar. Atualmente essas doações estão atendendo todas as
escolas municipais e estaduais e creches do município de Ipameri, totalizando 32 escolas,
incluindo também 13 entidades de assistência social e 2 escolas do município de Pires do Rio.
A partir da análise dos dados do Sistema de Gestão do Programa de Aquisição de
Alimentos (2016) e também da pesquisa de campo notou-se a importância do PAA para a
merenda escolar, pois como destacado anteriormente, parcela dos produtos fornecidos pelo
Programa tem como destino as escolas. Entretanto por mais que os responsáveis pela merenda
escolar reconheçam a importância do Programa e a qualidade dos produtos que são entregues,
grande parte dos alunos não tem o conhecimento da origem dos produtos e da existência do
PAA.
Um dos aspectos do Programa que deve permear uma agenda de avaliação sobre a
política é referente ao incentivo aos produtos orgânicos e agroecológicos, que ocorre por meio
do pagamento de um valor 30% superior ao que é atribuído aos produtos convencionais. Por
meio dos dados do balanço de avaliação do PAA (2010) verificou-se que esse incentivo ainda
não foi suficiente para aumentar esse tipo de oferta, que correspondeu a pouco mais de 1% do
total de alimentos distribuídos nacionalmente e a 0,02% em Goiás.
Na Microrregião de Catalão a presença da modalidade PAA Semente, que consiste na
aquisição de sementes crioulas, implantado pelo Movimento Camponês Popular, expressam a
oferta de produtos orgânicos e agroecológicos. Destaca-se também que a presença dessa
modalidade vem representando um enfrentamento ao modelo produtivista e de monocultura,
instaurado com o processo de modernização da agricultura. Proporcionando um avanço na
busca pela soberania alimentar, como também promove a autonomia e reprodução dos
camponeses.
Na Figura 02 é possível analisar a importância desse Programa para a agricultura
camponesa, pois observou-se que a presença dessa modalidade na Microrregião fortaleceu um
espaço político em defesa de outro modelo de desenvolvimento para o campo, diferente
modelo engendrado nas áreas do Cerrado na década de 1970.
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Figura 02: Camponês mostrando a diversidade de comida que vem sendo cultivada em suas terras.
Catalão-GO. Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Foto: CABRAL, G. C.

É possível verificar na Figura 02, como o PAA está proporcionando a autonomia do
agricultor camponês e criando espaço de resistência, reconhecendo os saberes-fazeres dos
Povos Cerradeiros, e rompendo com os discursos construídos a fim de atender os interesses
do capital, que vulgarizaram os camponeses com adjetivações pejorativas. Desse modo, o
Programa vem garantindo a permanência dessas famílias no campo, e dando voz a esses
sujeitos que lutam pela reforma agrária e a soberania alimentar, como no caso do camponês
da Figura que mostra a diversidade de comida que vem sendo cultivada em suas terras, além
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de estar vestido com uma camiseta de uma Feira e Festa que trata sobre a questão da
biodiversidade e sementes crioulas.
É imprescindível destacar os efeitos do Programa para a (re)produção socioeconômica
do campesinato por garantir a venda dos seus produtos, incrementando a renda familiar,
acarretando uma menor dependência dos atravessadores. Também percebeu-se que o
Programa fomentou a criação e o fortalecimento das organizações coletivas na Microrregião.
Peixoto (2016, p. 64) diz que essas ações permitiram maior possibilidade para a “obtenção
dos recursos provenientes das políticas públicas, seja pela necessidade de mobilização social e
organização das suas pautas reivindicatórias ao governo federal”.
Outro fator é referente ao papel desse Programa frente a diminuição das desigualdades
de gênero com a inserção das mulheres trabalhadoras rurais no PAA. A partir de 2014 os
projetos passaram a ter como condição a participação mínima de 40% de mulheres como
beneficiárias fornecedoras na modalidade CDS. Na Microrregião de Catalão, a participação
das mulheres é de 58%. Assim, na pesquisa de campo a partir das observações e dos relatos,
foi possível evidenciar a importância do PAA para o empoderamento das mulheres
camponesas.
Quanto aos entraves para o funcionamento do PAA, em uma abordagem regional a
partir das leituras e dos diálogos estabelecidos com os sujeitos envolvidos com o tema,
destacou-se a questão da dificuldade com a vigilância sanitária, que exige normas sanitárias
das Associações que não são cobradas no comércio em geral. Segundo alguns relatos isso está
relacionado a resistência de alguns órgãos públicos às atividades das Associações e dos
movimentos sociais.
O PAA apresenta uma relevância fundamental para a resistência dos camponeses
frente aos interesses do capital, como no caso que ocorre em algumas comunidades em
Catalão/GO, nas disputas territoriais entre os camponeses e as mineradoras. Na Figura 03 é
possível verificar a proximidade de uma propriedade camponesa e uma área de rejeito, caso
esse que pode ser verificado em outras propriedades camponesas.
O Programa ganha importância para esses sujeitos por ser uma das poucas políticas
públicas direcionadas para a agricultura camponesa, também incrementando a renda familiar,
e fortalecendo espaços políticos e de resistência para sujeitos e territórios que não estão
ligados aos interesses do capital industrial e financeiro.
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Figura 03: Cultivo de milho para a modalidade do PAA Semente e ao fundo uma área de rejeitos.
Catalão-GO. Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Foto: CABRAL, G. C.

Sendo assim, por mais que a institucionalização do Programa esteja ancorada no
conceito de segurança alimentar, percebe-se que o PAA fomenta as discussões referentes a
busca pela soberania alimentar, uma demanda das camadas mais populares e dos movimentos
sociais. Assim, observa-se que devido o recorte espacial da pesquisa ter passado pelo
processo de modernização conservadora do território, de caráter seletivo e desigual o
Programa ganha uma grande importância por fortalecer a autonomia e resistência dos
agricultores camponeses.
Por fim, num momento de desmonte das políticas públicas no país, o PAA está com
orçamentos reduzidos e enfrenta dificuldades de ter continuidade. Eis o desafio para aqueles
que lutam pela permanência na terra, que produzem a maioria dos alimentos no Brasil, mas
que necessitam de apoio da sociedade brasileira que, muitas vezes, se nega a enxergar para
além das propagandas enganosas do agronegócio.

Algumas Considerações
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É possível verificar que o Programa em estudo, representa uma nova perspectiva em
referência às políticas de desenvolvimento rural, que coloca a agricultura camponesa em
discussão, como público alvo das ações elaboradas para inserção ao mercado, de tal forma
que possa reverter às ações de políticas que excluíram os camponeses do processo de
modernização conservadora. Nesse sentido a pesquisa permitiu examinar a importância do
Programa para agricultura camponesa na Microrregião de Catalão que passou por esse
processo.
O PAA vem proporcionando a inserção do camponês ao mercado institucional, e
também, realizando o combate a insegurança alimentar, com a entrega de alimentos nas
escolas públicas e às pessoas em situação de insegurança alimentar e/ou nutricional.
Importante destacar que o PAA tem gerado efeitos socioeconômicos para a agricultura
camponesa, garantindo a autonomia na produção e controle sobre os processos, como
também, assegura espaços para discussão e ação em busca da soberania alimentar.
Todavia, averiguou-se a pouca inserção dos agricultores camponeses ao Programa
para incorporar uma mudança na estrutura fundiária vigente no recorte espacial da pesquisa,
sendo assim, faz-se necessário a ampliação do Programa (PAA).
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