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RESUMO 

 
Pretendemos neste artigo refletir sobre a maneira como o Estado brasileiro implanta programas 
sociais no campo, os quais deveriam atender às demandas dos povos camponeses. Todavia o 
próprio Estado, ao implementar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), apesar de 
fundamentar-se na resolução da problemática da insegurança alimentar, conduz estratégias que o 
desestabilizam. A não adequação do plano do programa à realidade social, política, fisiográfica, 
cultural e econômica, a qual o campo brasileiro com seus povos encontra-se pode ser considerado 
um fator limitante. Partimos da ideia de que a fome é um problema que a Revolução Verde 
prometeu acabar. No entanto, isso não ocorreu na realidade de muitos países que adotaram esse 
modelo, ao contrário do prometido vem demonstrando cada vez mais seu potencial segregador e 
disseminador de  desigualdades sociais. Portanto as políticas públicas como também os programas 
sociais voltados para os povos camponeses devem considerar a pluralidade de saberes-fazeres, de 
sujeitos e de territórios. 
 

INTRODUÇÃO 

  

 Pretendemos neste artigo refletir sobre a maneira como o Estado brasileiro implanta 

programas sociais no campo, os quais deveriam atender às demandas dos povos camponeses. 

Todavia o próprio Estado, ao implementar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), apesar de 

fundamentar-se na resolução da problemática da insegurança alimentar, conduz estratégias que o 

desestabilizam. A não adequação do plano do programa à realidade social, política, fisiográfica, 

cultural e econômica, a qual o campo brasileiro com seus povos encontra-se pode ser considerado 

um fator limitante. 

 Analisamos a influência do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) nas comunidades 

camponesas do Nordeste brasileiro a partir de vivências em trabalhos de campo, realizados durante 

o curso de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) pela Universidade Federal de Pernambuco, no 

período entre março de 2013 a maio de 2014. A metodologia de base qualitativa foi abordada como 



pesquisa participante; Com entrevistas semi-estruturadas a camponesas e camponeses, análise 

documental (fotografias, ofícios, sites) e levantamento bibliográfico (livros, artigos, periódicos).  

 Partimos da ideia de que a fome é um problema que a Revolução Verde prometeu acabar. 

No entanto, isso não ocorreu na realidade de muitos países que adotaram esse modelo, ao contrário 

do prometido vem demonstrando cada vez mais seu potencial segregador e disseminador de  

desigualdades sociais. Segundo CASTRO, 1984, “[...] até que ponto o progresso econômico tem 

sido favorável às condições de alimentação do nosso povo – alargando a negras manchas de miséria 

de nossa geografia da fome” (CASTRO, 1984, p. 49). 

 Para Josué de Castro, 1984, fica clara a relação entre o progresso e a não resolução dos 

problemas sociais mais intrínsecos a existência humana, como a fome. Contudo o direcionamento 

do Estado brasileiro é para a expansão do capital internacional, congregando fatores como a Divisão 

Internacional do Trabalho, o desenvolvimento do capital industrial e financeiro, o aumento da 

urbanização em um patamar multinacional e também a discriminação e marginalização dos modos 

de vida que não se baseiam no modelo capitalista hegemônico. 

 Ressaltamos aqui a divergência entre o plano político de Brasil, baseado na expansão do 

agronegócio no campo e os programas sociais, como o PAA, voltados para o campesinato. Pois o 

agronegócio está vinculado ao pacote tecnológico da Revolução Verde, que não conseguiu cumprir 

sua promessa de erradicar a fome. Como afirma CARVALHO,  2012, "Não devemos esquecer de 

que toda tecnologia é portadora da ideologia daqueles que a geraram". (CARVALHO, 2012, p. 07).  

 O autor ressalta o fator integrante entre ideologia burguesa capitalista e os agrotóxicos, as 

máquinas, as sementes híbridas, entre outros, desenvolvidos para a produção agrícola. Os quais vêm 

aumentando a atmosfera da insegurança alimentar e da expropriação no campo, não promovendo 

assim segurança alimentar para os sujeitos sociais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

  

 Com a modernização na agricultura, o estado brasileiro tinha como objetivo aumentar a 

produtividade e os lucros, implantando uma racionalidade industrial no campo. Tais objetivos foram 

consolidados e disseminados pela Revolução Verde, que é o conjunto de políticas e ações as quais 

levaram, segundo GRAZIANO DA SILVA, 1982, à modernização conservadora da agricultura nos 

países "desenvolvidos" e posteriormente na América Latina, ao fim da Segunda Guerra Mundial.  

 A Revolução Verde trouxe para a agricultura brasileira transformações técnico-científicas. 

Como a utilização de máquinas (tratores, semeadoras hidráulicas, colheitadeiras, entre outras), 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, corretivos de solo, pulverização aérea, biotecnologia, sementes 

geneticamente modificadas. Porém não foi capaz, nem ao menos almejava, realizar  transformações 



na estrutura agrária concentrada do nosso país. Fato que favoreceu a expansão do capital no campo 

como também o fortalecimento e surgimento de mais latifúndios, priorizando a classe burguesa. 

 Assim ocorreu uma intensificação, inicialmente do uso de máquinas e insumos químicos no 

campo. Para anos depois serem inseridas as sementes transgênicas, produzidas em laboratórios de 

biotecnologia. Isso gerou uma homogeneização e simplificação da agricultura, das dietas 

alimentares, colaborando também com a permanência dos latifúndios e suas monoculturas, os 

consolidando. Como também expandindo monoculturas em áreas de mata.  

 Como a modernização se deu sem reforma agrária, cada vez mais foi sendo aguçada a 

insegurança alimentar dos povos do campo até os dias atuais. "A segurança alimentar das 

sociedades em várias partes do mundo está ameaçada, assim como a soberania alimentar, visto que 

foi sendo imposto o mesmo pacote tecnológico para os vários continentes [...]"(PEREIRA, 2012, p. 

690). Para PEREIRA, 2012, o modelo agrícola consolidado pela Revolução Verde, gera 

precarização dos povos camponeses, degradação da natureza e marginalização do conhecimento 

popular/tradicional, diferente de seu discurso que prometeu acabar com a fome. Todavia como esta 

se extinguirá com o desfacelamento das comunidades rurais camponesas propostos pela lógica 

desenvolvimentista capitalista. 

 Então com a consolidação da Revolução Verde no Brasil, os camponeses que não possuíam 

acesso suficiente à terra e a recursos produtivos ajustados às condições sócio-políticas e econômicas 

da agricultura industrial, seriam expropriados e/ou marginalizados por entravarem o avanço da 

dinâmica desenvolvimentista, implantada pela ditadura militar no território brasileiro.  

 Nesse contexto de expansão do agronegócio e expropriação camponesa de seus territórios, a 

atmosfera da fome alastrou-se pelo Brasil. Contudo houve uma mudança na forma de lidar com essa 

questão. Segundo JALIL, 2009: 

 
Ao ganhar conteúdo político e virar tema de discussões que envolvem diversas áreas 
acadêmicas e esferas da vida pública, como Estado, sociedade civil, partidos políticos, 
organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas, dentre outros, a fome 
torna-se então uma questão de política pública, já que passa a ser vista como um 
―problema social.  Percebida assim, a problemática da fome passa ser complexificada e 
incorpora primeiramente dimensões nutricionais, o que leva à construção do conceito de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). (JALIL, 2009, p.29). 

  

 Para JALIL, 2009, após as discussões em âmbito nacional e internacional sobre a 

desnaturalização da fome, pontuando-a como produto das desigualdades sociais. Surgiram ideias de 

lidar com a problemática da fome partindo de políticas públicas que a erradicassem.  

 Desde então contrapondo-se ao avanço do capital no campo, em 2003 foi instituído o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que está atualmente em vigência pelo decreto nº 

7.775, de 4 de julho de 2012. O PAA possui duas finalidades básicas: promover o acesso à 



alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o programa 

compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

 Existem cinco modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos, são elas: Doação 

Simultânea, Compra Direta, Formação de Estoques, PAA Leite e Compra Institucional. O programa 

tem como público beneficiário, os fornecedores (agricultores familiares, assentados, comunidades 

tradicionais, indígenas e pescadores artesanais), e os consumidores (sujeitos em situação de 

insegurança alimentar). 

 Desde a sua construção, o conceito de segurança alimentar passou por diversas 

transformações, inicialmente estava associado a quantidade de alimentos produzidos. Para CLAY, 

2002, nos anos 1970 o entendimento sobre o conceito mantém o seu foco na capacidade de 

produção agrícola como forma de assegurar a disponibilidade e a estabilidade dos preços dos 

alimentos básicos aos níveis internacional e nacional. Essa perspectiva ancorou os ideais da 

Revolução Verde, que pontuava o aumento da produtividade agrícola através da utilização do 

pacote tecnológico (máquinas, agrotóxicos...), como alternativa para resolução da fome no mundo. 

 Porém a Revolução Verde está associada aos mercados de commodities agrícolas que não se 

preocupam em produzirem alimentos para abastecer as populações locais. 
 
A palavra tem origem no termo commodity, da língua inglesa, que significa basicamente 
mercadoria. Commodities agrícolas são produtos básicos, bens comerciáveis, homogêneos, 
geralmente  de origem primária e de amplo consumo, os quais podem ser produzidos e 
negociados por uma ampla gama de empresas. Podem ser produtos agropecuários, como 
gado, soja, café, cana-de-açúcar... O que torna as commodities muito importantes na 
economia é o fato de que, embora sejam mercadorias primárias, ou minimamente 
industrializadas possuem “negociabilidade” global. Isto ocorre em bolsas de valores, 
portanto seus preços são definidos em nível global, pelo mercado internacional de acordo 
com fatores de oferta e demanda, sofrendo assim várias oscilações de preços. (CASTELLO 
BRANCO, 2008, p. 12). 

  

 Como vemos, os commodities estão associados à comercialização referente ao mercado 

internacional. Outro fator a ser relevado é que os commodities não fazem parte da base alimentar 

dos povos, por exemplo a cana-de-açúcar. Esta não pode ser considerada um alimento básico dos 

sujeitos que vivem na Zona da Mata pernambucana - Brasil, todavia é imprescindível para a 

produção do agrocombustível Etanol. 

 No entanto a partir dos anos 1990, houveram mais discussões a cerca do conceito de 

segurança alimentar. Havia sido observado que a estratégia quantitativa não tinha erradicado o 

problema da fome, assim foram incorporadas outras dimensões como: Questões nutricionais, de 

saúde e bem-estar. Além do reconhecimento das variações de dietas alimentares de acordo com 

questões culturais, ecossistêmicas e religiosas de cada povo. Assim em evento organizado pela 



Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), no ano de 1996, foi 

denominado: 
  
Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, de forma permanente, acesso físico e 
econômico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades 
dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida ativa e saudável. (Plano de 
Ação da Cimeira Mundial da Alimentação, 1996). 

  

 Nesse contexto verificamos que desde 1996, a discussão sobre segurança alimentar 

incorpora aspectos qualitativos, como a satisfação das necessidades dietéticas e preferências 

alimentares. É importante a incorporação desses vieses, pois alimentação adequada de cada sujeito 

varia de acordo com sua idade, cultura, religião, território onde vive.  

 Contudo uma mulher gestante de 25 anos, não possui a mesma necessidade alimentar que 

uma mulher da mesma idade não gestante. Da mesma forma, uma criança que vive na região 

amazônica possui hábitos e preferências alimentares diferentes dos de uma criança que vive na 

região dos pampas argentinos. Assim a consideração da diversidade alimentar contrapõe as 

estratégias de homogeneização das dietas alimentares vinculada à expansão do capital no campo. 

 Já na perspectiva de Maluf e Menezes, 2001, a segurança alimentar faz parte de um 

arcabouço do processo de luta por soberania alimentar. "[...] a segurança alimentar e a segurança 

nutricional são como “duas faces da mesma moeda”, não podendo se garantir uma delas sem que a 

outra também esteja garantida. (MALUF e MENEZES, 2001, p. 03).  

 Os autores retratam que não basta encontrar-se de estômago cheio; É preciso que a 

alimentação consiga suprir as necessidades nutricionais dos povos, vale ressaltar que a dieta 

alimentar de cada povo varia de acordo com o tempo e o espaço e conseqüentemente as 

necessidades alimentício-nutricionais também são variáveis. 

 Todavia a luta camponesa vai mais além da questão da segurança alimentar, segundo a Via 

Campesina, 2002, "A soberania defende o direito dos povos e dos países de definir suas próprias 

políticas agrícolas e produzir alimentos em seus territórios destinados a alimentar sua população 

antes da necessidade de exportar". (VIA CAMPESINA, 2002, p. 57). Nesse contexto a busca pela 

soberania alimentar converge com a resistência do campesinato para manter seus modos de vida e 

produção, não fundamentados na lógica do agronegócio. 

 No entanto essas questões haviam sido abordadas por Josué de Castro, em seu livro 

Geografia da Fome, no qual foram realizados inquéritos para desmistificar o mito de que no Brasil 

ninguém morria de fome. Nesse livro demonstrou-se que na região do Nordeste açucareiro, do que 

mais se morria era de fome.  

 
A alimentação do brasileiro tem-se revelado, à luz dos inquéritos sociais realizados, com 
qualidades nutritivas bem precárias, apresentando, nas diferentes regiões do país, padrões 



dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos. Numas regiões, os erros e defeitos 
são mais graves e vive-se num estado de fome crônica; noutras, são mais discretos e tem-se 
a subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa alimentação em regra 
tão defeituosa e que tem pesado tão duramente na evolução econômico-social do povo, 
chega-se à conclusão de que elas são mais produto de fatores sócioculturais do que de 
fatores de natureza geográfica. [...] O primeiro grave defeito, evidenciado por nosso 
inquérito, no tipo de dieta estudado, foi a sua terrível monotonia, a falta de variedade das 
substâncias alimentares que entram em sua composição; dieta quase exclusivamente 
formada de farinha com feijão, charque, café e açúcar. Tudo o mais participando dela 
apenas incidentalmente ou em quantidades insuficientes. (CASTRO, 1984, p. 50;128). 

  

 Para CASTRO, 1984, a população que vivia no Nordeste açucareiro, regionalização 

realizada por ele para se referir à Zona da Mata, sofria de muitas carências alimentares, gerando 

uma fome crônica. Acreditamos que uma das grandes causadora desta, seria a grande concentração 

fundiária existente na região, gerando uma certa homogeneização do território pelo monocultivo da 

cana-de-açúcar em grande escala. 

 As monoculturas não suprem as necessidades alimentares do povos, porque não dialogam 

com as questões alimentares relacionadas com os ecossistemas e com as condições climáticas, 

edáficas, pluviométricas e higrométricas. Portanto cada território possui culturas que se adaptaram 

àquelas condições estabelecidas pela natureza, como também foi utilizada da criatividade 

camponesa para realizar experimentações com algumas plantas dentro dos mais variados 

ecossistemas. 

 Porém convivemos com o modelo agrícola industrial, que objetiva homogeneizar as dietas 

alimentares, reduzir geneticamente as culturas e contaminam a natureza com os agrotóxicos, além 

de não valorizar a manutenção dos modos de vida camponeses, como de seus saberes e criatividade.  

 Em meio as essas condições estruturais e conjunturais, o PAA surge como um programa que 

busca minimizar a insegurança alimentar no campo. Porém constatamos uma incoerência dentro de 

seus objetivos, pois como pode um mesmo programa social favorecer sistemas produtivos 

completamente diferentes. Neste caso, tanto as unidades produtivas manejadas com agrotóxicos, 

como as unidades agroecológicas (sem agrotóxicos) são beneficiadas pelo programa, porém 

possuem necessidades e problemas diferentes. 

 Toda a tecnologia convencional utilizada nas unidades produtivas convencionais segue a 

lógica da expansão do agronegócio, mesmo que esteja sendo utilizada em uma unidade produtiva 

camponesa ela não favorece à reprodução dos modos de vida camponeses. Como é o caso do 

camponeses que compram ou ganham sementes híbridas, muitas dessas são suicidas1 ou seja, 

depois de plantadas geram sementes que não germinam, sendo estéreis. Assim os agricultores e 

                                                           
1 Tecnologia Genética de Restrição do Uso (em inglês, GURTs ) é o termo “oficial” utilizado pelas Nações Unidas para 
se referir ao Terminator. A Tecnologia Genética de Restrição do Uso é uma expressão ampla que se refere à utilização 
de um indutor químico externo para controlar a expressão de um traço genético de uma planta. GURTs é 
freqüentemente usado como sinônimo para esterilização genética de sementes ou tecnologia Terminator. Fonte: 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, versão online, 2014. 



agricultoras ficam dependentes da sua compra para o cultivo das próximas safras, excluindo a opção 

deles obterem um banco de sementes, como também as trocarem com outros camponeses.  

 Isso  acaba fragilizando a classe camponesa por tirar sua capacidade de controlar o processo 

produtivo de alimentos desenvolvido em suas unidades, tornado o campesinato cada vez mais 

dependente das empresas multinacionais, detentoras de tecnologia; Além de pôr em risco a 

diversidade genética de várias espécies, o que causa sérios desequilíbrios ecológicos/biológicos. 

Podemos considerar aqui que a utilização de sementes híbridas pelos povos camponeses acaba 

potencializando o poder do capital sobre o campo por terem sido desenvolvidas para este propósito. 

 Porém essa questão é apenas um problema que envolve a produção de alimentos pela 

agricultura camponesa, todavia não está sendo considerada a multiplicidade de manejos existentes 

nessa agricultura. Pois os agricultores agroecológicos terão outros problemas, como guardar as 

sementes crioulas tradicionais por exemplo.  

 No entanto vale ressaltar que o processo de transição agroecológica, embora implique na 

substituição inicial de insumos exógenos por insumos endógenos, não se resume a isso. Deve 

passar, necessariamente, pelo fortalecimento da agricultura de base familiar, por políticas públicas 

consistentes e coerentes com os interesses da classe camponesa. 

 Então fica difícil a eficiência de um programa social voltado para o campo, trazer melhorias 

eficazes para o campesinato se não estiver fundamentado nas questões que envolvem esta classe. 

Assim deveria existir dentro do plano do programa propostas específicas para auxiliar e incentivar o 

manejo agroecológico (sem insumos químicos, fertilizantes, agrotóxicos...), como tantos outros 

manejos realizados pelo público fornecedor. 

 Outra fragilidade do PAA vem do não questionamento da estrutura agrária concentrada 

brasileira. Aqui pontuamos que a linha separadora entre os beneficiários e fornecedores desse 

programa é mais tênue do que imaginamos. Muitas vezes os próprios agricultores encontram-se em 

situação de insegurança alimentar devido a manejos de monocultivos, dívidas, falta de acesso ao 

crédito consistente com sua realidade, queda de preços dos alimentos, entre outros motivos.  

 Esse ponto é relevante porque devido à manutenção dos latifúndios e a expansão do 

agronegócio, a insegurança alimentar tornou-se integrante das famílias camponesas. “Não 

estranhemos, que a insegurança alimentar mantenha fortes relações com um sistema 

agrário/agrícola que visa a mercantilização generalizada”. (PORTO-GONÇALVES, 2004, p.06). 

 Contudo fica claro como a modernização conservadora da agricultura brasileira veio para 

atender às necessidades das multinacionais. Afinal as indústrias produtoras de máquinas, 

fertilizantes químicos, agrotóxicos, entre outros, são multinacionais que necessitam de 

consumidores em larga escala a nível internacional para manterem-se no mercado. Portanto a 

utilização dos pacotes tecnológicos não favorece a autonomia do campesinato, já que aprisiona o 



manejo da terra ao consumo de produtos advindos do setor industrial e aumenta a instabilidade no 

campo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O campesinato vem buscando ao longo de sua existência estratégias de resistência pelo 

direito de manutenção do seu modo de vida e pela valorização dos saberes-fazeres tradicionais. 

Lidando assim com as condições estruturais e conjunturais do sistema político-econômico 

capitalista. Diferente das grandes propriedades monocultoras de cana-de-açúcar, por exemplo, nas 

unidades produtivas camponesas existe uma grande diversidade biológica, cultural, ecossistêmica, 

sócio-política. 

 Assim quando FERNANDES; PORTO-GONÇALVES, 2007, pontuam que o objetivo de 

lutas como as Ligas Camponesas (1955) no Nordeste brasileiro. Não fora o de melhorar as 

condições de vida dos camponeses da região açucareira e sim dos interesses dos mortos de fome e 

de miséria. É ressaltado que há muitos anos a alta concentração fundiária existente nessa 

mesorregião está intimamente associada à morte por fome de muitos povos do campo. 

 Portanto as políticas públicas como também os programas sociais voltados para os povos 

camponeses devem considerar a pluralidade de saberes-fazeres, de sujeitos e de territórios. 

Enquanto aquelas forem pensadas para atenderem à ideia de território nacional "homogêneo" e não 

questionarem a estrutura agrária que favorece uma minoria, sempre haverá conflitos entre as 

comunidades indígenas/tradicionais camponesas e o estado brasileiro.  
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