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A EXPERIÊNCIA DO BRASIL NO COMBATE À FOME E A PROPOSIÇÃO DO PAA 
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Jose de Ribamar Sa Silva2 
 
 

RESUMO 
 
Discute a pertinência e experiência acumulada pelo Brasil para 
a proposição de políticas públicas de combate à fome em cinco 
países da África. A iniciativa originou-se no contexto do “Diálogo 
Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e 
Desenvolvimento Rural”, no ano de 2010. Inspirado no 
Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA África teve 
projetos-piloto implantados na Etiópia, Malaui, Moçambique, 
Níger e Senegal, Essa parceria visa apoiar estratégias de 
desenvolvimento rural e construção da segurança alimentar, 
com base na experiência que permitiu ao Brasil sair do Mapa da 
Fome, reduzindo a insegurança alimentar entre sua população. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Políticas públicas. 
Fome. 
 
ABSTRACT 
 
This paper discusses the relevance and experience accumulated 
by Brazil to propose public policies to fight hunger in five African 
countries. The initiative originated in the context of the "Brazil-
Africa Dialogue on Food Security, Fight against Hunger and 
Rural Development", in 2010. Inspired by the Food Procurement 
Program, the EAP Africa had pilot projects implemented in 
Ethiopia, Malawi, Mozambique, Niger and Senegal, This 
partnership aims to support rural development strategies and 
build food security, based on the experience that allowed Brazil 
to be out of the current Hunger map, reducing food insecurity 
among the population. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, agricultores familiares de cinco países no continente africano, estão 

desenvolvendo projetos de produção de alimentos apoiados por organismos internacionais, 

como a FAO/PMA, e pelos governos do Brasil e do Reino Unido. O programa intitula-se 

“Purchase from Africans for Africa”. Não por acaso sua sigla é PAA África, uma vez que sua 

inspiração é o PAA brasileiro (Programa de Aquisição de Alimentos), uma política pública 

através da qual o governo adquire os produtos diretamente dos agricultores familiares e os 

utiliza nas ações de combate à fome. 

No PAA África, toda a produção adquirida junto aos agricultores familiares é 

direcionada para a alimentação dos estudantes, em escolas selecionadas. No caso brasileiro, 

as compras abastecem um conjunto mais amplos de ações, no contexto do sistema de 

segurança alimentar e nutricional do país, iniciado com a estratégia Fome Zero, no primeiro 

mandado do governo Lula. Na base dessa concepção e orientação está a abordagem do 

direito à alimentação adequada como direito humano fundamental, entendido em seu caráter 

indivisível, universal e incondicional. 

Os avanços na implementação do Fome Zero se consolidaram enquanto acúmulo 

de uma experiência exitosa no combate à fome, com reconhecimento mundial. Nesse 

contexto, destaca-se que, dez anos antes do previsto, o Brasil atingiu a Meta 1 dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, que prevê reduzir em 50% a pobreza e a fome nos países 

até o presente ano de 2015. O cumprimento desse compromisso, como se vê, foi possível 

devido ao Fome Zero, que comporta ações emergenciais e ações estruturantes. Por sua vez, 

é como parte essencial do Fome Zero que foi criado o Programa de Aquisição de Alimentos, 

no ano de 2003. 

O contexto em se faz necessária a concepção e a implantação de uma política 

pública de superação da fome no continente africano e a capacidade do Brasil para propor e 

assessorar essa iniciativa são os aspectos que, ainda que de maneira breve, serão abordados 

neste texto.  

 

 

2. O CONTEXTO E A PERTINÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DO PAA ÁFRICA 

 

A predominância das relações capitalistas no mundo pressupõe que os sistemas 

de produção sejam organizados e passem a operar em função de gerar bens e serviços cujo 

consumo será mediado pelo funcionamento do livre mercado, desde que o resultado seja a 
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garantia realização do lucro para os donos dos meios de produção. A produção de alimentos 

converte-se em mera produção de mercadores comuns, ou seja, o alimento humano se torna 

uma mercadoria qualquer. Sob essa lógica, ainda que na atualidade, o desenvolvimento das 

forças produtivas tenha alcançado um estágio técnico e científico nunca visto em qualquer 

outro momento da história humana, observa-se uma realidade em que 01 indivíduo em cada 

grupo de pouco mais que 08 habitantes da Terra não consegue ter acesso regular aos 

alimentos básicos suprimir suas necessidade diárias. 

Assim, um dos desafios cruciais colocados para a Humanidade no século XXI é a 

necessidade de eliminar as situações de fome crônica em que se encontra grande parte da 

população em todo o planeta. Conforme estimativas da FAO (2014a), com base no período 

2012 - 2014, cerca de 805 milhões de pessoas padecem de fome devido a dificuldades de 

acesso aos alimentos. Embora esse quantitativo tenha diminuído em comparação ao período 

2010 – 2012, que representara 868 milhões, é impositivo registrar-se que, no auge da crise 

dos alimentos, do final da década passada ao início da atual, aproximadamente um bilhão de 

pessoas foram diretamente submetidas à situação de fome. 

Ao longo do século XX, presenciou-se a ocorrência de diversas crises de fome 

generalizada, que afetaram populações de áreas inteiras em diferentes partes da Terra. Na 

quase totalidade das situações, predominam causas não naturais. A seguir, alguns exemplos: 

Na Índia, no ano de 1942, a escassez de comida atingiu cerca de dois milhões de pessoas; 

Em 1944, a Guerra Mundial fez com que 1,8 milhão de pessoas passassem fome e, do mesmo 

modo, no período pós- Guerra, a recessão econômica levou a fome a quatro milhões de 

pessoas, nos países atingidos pela guerra;  Nas décadas de 1950 e 1960, a Argélia (300 mil 

pessoas, em 1954) e a África do Sul (um milhão de pessoas, entre 1958 e 1966) enfrentaram 

a fome também em função de guerras; Entre 1958 e 1961, cerca de 15 milhões de pessoas 

foram vitimadas pela fome na China; De 1978 a 1973, as populações do Chade, Mali, 

Mauritânia, Nigéria e Senegal enfrentaram forte crise de fome; Em 1979, a guerrilha em 

Moçambique levou mais de 200 mil pessoas à fome; Na década seguinte, a quebra da 

indústria do então Zaire provocou a fome em 700 mil pessoas, enquanto a seca agravou a 

fome e vitimou um milhão de pessoas na Etiópia; Durante os anos de 1990, conflitos armados 

e dois períodos de seca (1992/1993 e 1999) fizeram mais de um milhão de vítimas na Somália; 

Por razões parecidas, a fome atingiu mais de quatro milhões de pessoas no Sudão, entre 

2009 e 2010. 

Em outro relatório da FAO (2013a) pode-se observar que a desnutrição atinge 

28% das crianças nos países em desenvolvimento, sendo 35,6% das crianças na África; 

26,8% na Ásia; 13,4% na América Latina e Caribe; 35,5% na Oceania, o que significa que as 

crianças são as mais afetadas pelo problema da fome no mundo. 
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Com a predominância das políticas de inspiração neoliberal, que impulsionaram o 

processo de globalização econômica nas décadas finais do século XX, a insegurança 

alimentar vem se agravando como consequência das práticas de livre comércio, impostas ao 

resto do mundo pelos países centrais, havendo a expansão do poder dos conglomerados 

transnacionais sobre as cadeias produtivas dos alimentos e o direcionamento de grande parte 

das terras agricultáveis dos países não desenvolvidos para a produção de commodities 

agropecuárias. Aliás, pelo fato de que é a exportação de commodities (agropecuárias e 

minerais) que proporciona a geração de divisas para pagamento dos serviços da dívida 

pública dos países não desenvolvidos, o processo envolve poderosos interesses, internos e 

externos, vinculados ao circuito global de valorização do capital em sua refinada e perversa 

forma de acumulação financeira. 

Curiosamente, cerca de 70% das pessoas que sofrem de fome crônica pertencem 

a segmentos camponeses, cuja existência depende diretamente da disponibilidade de terra. 

Outros 10% são pastores, caçadores ou pessoas que vivem de atividades extrativistas, 

incluindo-se os pescadores artesanais. No conjunto, 80% das pessoas que passam fome 

habitam os ambientes onde se poderia produzir comida. 

Esse cenário em que a maioria dos que passam fome se compõe de pessoas 

pertencentes a segmentos que, por sua própria origem, deveriam estar vinculados aos 

processos de produção de alimentos, fornece elementos indicativos daquilo que 

preconizavam os movimentos pela segurança alimentar na década de 1980, de certa forma 

dando continuidade à tese de Josué de Castro (CASTRO, 1954) e à crítica de Karl Marx 

(MARX, 1985) a respeito da sociedade capitalista: a fome no mundo não é um problema de 

incapacidade das forças produtivas, ainda que isso possa ocorrer em situações particulares, 

mas sim um resultado da lógica de funcionamento da sociedade. Sabe-se, portanto, que o 

acesso dos indivíduos à riqueza gerada em uma sociedade depende, essencialmente, de dois 

aspectos: O primeiro é o volume da produção física, o que significa que é necessário que se 

produza uma quantidade de bens e serviços compatível com as necessidades da sociedade. 

O segundo aspecto são as relações de produção, que condicionam a proporção em que a 

riqueza produzida será apropriada pelos indivíduos, de acordo com a posição de classe que 

ocupam na sociedade. 

É paradoxal que num momento histórico em que se dispõe de uma capacidade de 

produção de alimentos bastante desenvolvida é que se assiste à disseminação das situações 

de fome, comprometendo o potencial de desenvolvimento das sociedades. Essa realidade, 

que possui abrangência mundial, requer um esforço de enfrentamento também em escala 

global. O não enfrentamento significa o comprometimento das faculdades propriamente 

humanas dos indivíduos, uma vez que, sem a satisfação das necessidades imediatas, o 
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Homem permanece preso aos ditames dos instintos, não se distinguindo dos demais animais. 

E nessa condição, nossa capacidade destrutiva é infinitamente nociva ao Planeta e aos 

demais seres.  

 

 

3. AVANÇOS QUE QUALIFICAM O BRASIL NA PROPOSIÇÃO DO PAA ÁFRICA 

 

 

Atualmente, em algumas sociedades fortalecem-se concepções de que a fome e 

a miséria são inaceitáveis enquanto condição humana. E assim surgem e multiplicam-se 

ações de combate à fome e de construção da uma vida digna aos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade. Em alguns casos, essas ações logram alcançar a agenda pública 

dos diversos países, configurando-se em programas e políticas públicas. 

A FAO (2014a) estima uma redução em aproximadamente 210 milhões no número 

de pessoas que passam fome no mundo, considerando o início da década de 1990, quando 

era 1,015 bilhão (190-92), até os dias atuais, em torno de 805 milhões (2012-14). Tomadas 

em separado do resto do mundo, as regiões desenvolvidas alcançaram uma redução de 25%, 

mas apresentam cerca de 15 milhões de pessoas que passam fome. Na Ásia, onde no início 

do período em questão, estavam 73% das pessoas que passam fome no mundo, esse número 

sofreu uma redução de aproximadamente 29%, ainda que isso ainda represente um 65% em 

relação ao total mundial. Na África, a situação se agravou, havendo um aumento de quase 

25% no número dos passam fome, com um acréscimo absoluto de 45 milhões de pessoas. 

Por sua vez a região da América Latina e Caribe foi onde se verificaram os avanços 

proporcionais mais significativos, com uma redução de 46% no contingente da população 

atingida pela fome. América Latina e Caribe tem sido uma das regiões de maior sucesso no 

combate à fome. Como um todo, é a única região que já atingiu a meta 1 dos ODM (reduzir a 

extrema pobreza e a fome) e está quase atingindo a meta mais ambiciosa da Cúpula Mundial 

da Alimentação, de reduzir para metade o número de pessoas com fome (FAO, 2014a).  

No mundo todo, considerados em termos de proporção das respectivas 

populações, os dez países que alcançaram maior sucesso na redução do número de pessoas 

que passam fome são: Arménia, Azerbaijão, Brasil, Cuba, Geórgia, Gana, Kuwait, São Vicente 

e Granadinas, Tailândia e Venezuela. (FAO, 2014a) 

Nesse contexto é que, no Brasil, tem se construído um movimento de combate à 

pobreza absoluta e construção da segurança alimentar. Os Avanços na superação da fome 

tornam-se possíveis pela articulação da rede de proteção social com políticas de estímulo à 

agricultura familiar, para proporcionar a geração de emprego, renda e produção de alimentos 
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no campo. Com a implementação de políticas públicas destinadas a intervir nas fragilidades 

da agricultura familiar, como o financiamento, adequação tecnológica e comercialização, tem 

sido possível impulsionar o abastecimento de alimentos para os mercados urbanos e, através 

dos chamados mercados institucionais, garantir que aquilo que é produzido é consumido, 

principalmente pelos segmentos mais necessitados da população. 

Foi a partir da eleição de Lula, no início da década passada, que as demandas da 

sociedade civil quanto ao direito humano à alimentação, canalizadas especialmente no 

movimento intitulado Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que se passou 

a construir um processo efetivo de estruturação do combate à fome e à pobreza no Brasil. A 

implementação da estratégia “Fome Zero” constituiu-se num marco de processo. O Fome 

Zero foi sendo “desenhado” e se alicerçando na agenda pública brasileira, dando origem a 

diversos instrumentos institucionais. Podemos mencionar como exemplos desse processo a 

criação de um ministério específico para cuidar da promoção do direito à alimentação; a 

inclusão do direito à alimentação na Constituição federal; a criação da Losan (Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional), do Sisan (Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional); aprovação de uma nova lei da alimentação escolar. 

Basicamente, no “desenho” do Fome Zero foram estabelecidos eixos 

articuladores: 1) Ampliação do acesso aos alimentos, 2) Fortalecimento da agricultura familiar, 

3) Geração de renda e, 4) Articulação, mobilização e controle social. Esquematicamente, para 

destacar o lugar que ocupa o Programa de Aquisição de Alimentos no bojo dessa estratégia, 

podemos representa-la da seguinte forma. 
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Sem dúvida, com a implementação do Fome Zero, houve um impulso na 

visibilidade da agricultura familiar no Brasil, uma vez que fica clara sua imprescindibilidade 

para o abastecimento interno e, por conseguinte, para a segurança alimentar da população. 

Por sua vez o Programa de Aquisição de Alimentos introduz uma inovação em termos de 

políticas públicas, articulando boa parte dos gastos públicos relativos alimentação com o 

circuito local da produção familiar. Isso soluciona um dos muitos problemas enfrentados pelos 

produtores familiares na agricultura, que é a comercialização. O PAA garante que o alimento 

que é produzido será comercializado a preço justo. Assim, ao mesmo tempo, o programa 

busca a garantia do direito humano à alimentação e estimula os circuitos de comercialização 

para aqueles agricultores que não conseguem participar de forma competitiva do mercado 

convencional, gerando condições propícias ao desenvolvimento das comunidades rurais. As 

compras são, então, direcionadas para alimentar o funcionamento das redes de segurança 

alimentar e nutricional. A mesma lógica é seguida pelo PNAE, Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

FORTALECIMENTO 
DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 
GERAÇÃO DE 

RENDA  

ARTICULAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E 

CONTROLE SOCIAL 

GARANTIA DE 
ACESSO AOS 
ALIMENTOS 

Transferência de 
renda condicionada/ 
Bolsa Família 

Crédito para a Agricultura 
Familiar 
PRONAF 

Programas de 
alimentação 

- Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar-PNAE 
- Assistência 
alimentar para 
grupos em situação 
de vulnerabilidade 
- Programa de 
Alimentação do 
Trabalhador 

Acesso a água potável 

Redes locais e regionais 
de alimentação e 
nutrição 

- Restaurantes 
populares, 
- Cozinhas 
comunitárias, 
- Hortas urbanas 

Seguro agrícola 

Programa de Aquisição de 
Alimentos - PAA 

- Incentivo à produção familiar 
com promoção de sua inclusão 
econômica e social 

- Incentivo ao consume e 
valorização dos produtos da 
agricultura familiar  

- Promoção do acesso aos 
alimentos em quantidade, 
qualidade e regularidade 
necessárias, com base no 
Direito Humano à 
Alimentação Adequada. 

- Programa Sisternas 

Economia Solidária 

- Acesso a crédito e 
fortalecimento das 
finanças solidárias 

- Qualificação Social 
e Profissional 

Conselhos de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional - CONSEA 

Educação Cidadã e 
Mobilização Social 

- Fortalecimento 
institucional da 
Economia Solidária 
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Antes da implementação dessa estratégia de combate à fome, o Brasil figurava 

no Mapa da Fome, elaboração pela FAO, entre os países de cuja gravidade da situação era 

“moderadamente baixa”, numa faixa de 5% a menos de 15% das respectivas populações em 

insegurança alimentar. Mesmo assim, em termos absolutos, isso significava dizer que 72 

milhões de pessoas se passavam fome no Brasil, sendo que 34 milhões estão em insegurança 

alimentar severa ou moderada. Naquela época, considerando as chances de acesso aos 

alimentos medida através do Índice de Gini (FAO, 2013) seria indiferente ao indivíduo pobre, 

se encontrar no Brasil ou qualquer um dos seguintes países: Honduras, Nicarágua, Marrocos, 

Níger, Angola, Chad, Zimbabue, Moçambique, Malaui, Etiópia, Djibouti, Somália, Vietnam, 

Laos, China ou Filipinas. A situação era mais grave apenas no Haiti, Guiné, Serra Leoa, 

Libéria, Ruanda, Afeganistão, Paquistão, ìndia, Timor Leste e Bangladesh. 

Em uma década, os esforços de combate à fome e à pobreza resultaram em 

significativa redução das desigualdades de acesso aos alimentos, de modo que no Mapa da 

Fome de 2014, o Brasil aparece entre as nações com muita baixa ocorrência de fome entre a 

população (menos que 5%), no mesmo patamar que os principais países do mundo dito 

desenvolvido.  

Nessa trajetória, de acordo com informações do Governo, em 2005, dez anos 

antes do previsto, o Brasil atingiu a Meta 1 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que 

prevê reduzir em 50% a pobreza e a fome. O cumprimento desse compromisso internacional 

foi apoiado da Estratégia Fome Zero, que comporta ações emergenciais e ações 

estruturantes. O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado no contexto dessa estratégia, 

no ano de 2003. Como suporte ético a essa estratégia, está a abordagem do direito à 

alimentação adequada como direito humano fundamental, entendido em seu caráter 

indivisível, universal e incondicional. 

 

 

 

O Brasil tem colocado a necessidade de combater a desnutrição no centro da sua 

agenda política, com o lançamento do Programa Fome Zero, em 2003, que introduziu 

medidas de proteção social, tais como transferências de dinheiro para as refeições 

escolares pobres e nacionais, combinado com programas inovadores para a família 

agricultura. Estas ligações entre a proteção social e apoio produtivo contribuiu para a 

criação de emprego e dos salários reais mais elevados, bem como reduções 

significativas na fome e maior igualdade de renda. (FAO, 2014a)3 

                                                           
3 Tradução livre do texto original: “Brazil has put the need to combat undernourishment at the centre of 

its political agenda with the launch of the Zero Hunger Programme in 2003 which introduced social 
protection measures, such as cash transfers for the poor and national school meals, combined with 



 
9 

 
 

                  

 

 

Com base no aprendizado que esses avanços proporcionam é que o Brasil se 

propõe a cooperar com os países africanos no intercâmbio de conhecimentos e experiências, 

tanto com proposições de políticas públicas para a agricultura familiar quanto de políticas 

incentivo à organização associativa e cooperativa. Lembre-se aqui que a África é continente 

que está a progredir lentamente na consecução das metas internacionais de combate de 

fome, com a região do sub-Saara especialmente ficando para trás em relação às tendências 

globais. A região tem sido atingida por conflitos e desastres naturais, e uma em cada quatro 

pessoas permanece subnutrida na África sub-saariana - a maior prevalência de todas as 

regiões4. 

A construção da parceria que resulta na implantação dos projetos-piloto do PAA 

África na Etiópia, Malaui, Moçambique, Níger e Senegal, constitui-se a partir do encontro 

intitulado “Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e 

Desenvolvimento Rural”, realizado no Brasil, no ano de 2010. Essa parceria visa ao 

desenvolvimento de um ambiente de cooperação baseado no diálogo e no apoio às 

estratégias de desenvolvimento rural, que se materializou no plano conjunto de cooperação 

para promoção e fortalecimento da segurança alimentar e do combate à fome. 

O Programa conta com dois objetivos principais e comuns aos países-parceiros, 

que são: 1) Apoiar iniciativas inovadoras de compras locais alimentos de pequenos produtores 

para a assistência alimentar, e 2) Fortalecer as parcerias e estratégias para apoiar soluções 

de longo prazo para combater a fome por meio de iniciativas de compras locais de alimentos 

para ajuda alimentar (PAA, 2014). 

 

A implantação do PAA África vem sendo feita em duas fases: A fase I (piloto), com 

duração de dezoito meses, transcorreu entre o início de 2013 e meados de 2013. A fase II, 

mais longa, terá duração de cinco anos, com uma primeira parte (piloto melhorado) de dezoito 

meses, de meados de 2013 ao final de 2014, e outra (expansão e consolidação) de quarenta 

e dois meses, entre o início de 2015 e meados de 2018.  Nesse processo, o programa é 

focado na busca de três resultados principais: 1) Reforçar a troca de conhecimentos e lições 

aprendidas para consolidar boas práticas, contribuindo para governos e agências 

                                                           
innovative programmes for family farming. These links between social protection and productive 
support contributed to job creation and higher real wages, as well as significant decreases in hunger 
and greater income equality.” (http://www.fao.org/news/story/en/item/270380) 
4 Tradução livre do original: “Africa is making slow progress in achieving international hunger targets, 
with the sub-Saharan region especially lagging behind global trends. The region has been afflicted by 
conflict and natural disasters, and one in four people remain undernourished in sub-Saharan Africa – 
the highest prevalence of all the regions” (FAO, 2014a). 
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internacionais para que formulem ações e estratégias de parceria para melhorar programas 

de compras locais de alimentos para assistência alimentar; 2) Fortalecer as capacidades 

produtivas e de pós-colheita de associações de agricultores familiares selecionados para 

vender ao PMA, aproveitando a experiência adquirida no âmbito da iniciativa P4P; e 3) 

Implementar ou melhorar programas de compras locais de alimentos por meio de contratos 

diretos com associações de pequenos produtores para a diversificação da dieta em 

programas de alimentação escolar. (PAA AFRICA, 2014). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

A iniciativa do Brasil em disponibilizar a experiência exitosa em políticas públicas 

de combate à fome é, sem dúvida, um feito interessante, por se tratar de uma experiência 

genuína, incluindo conhecimento e recursos financeiros para impulsionar a produção de 

alimentos em outros países, num esforço de cooperação internacional. 

Orientar o uso de recursos públicos para compra direta de produtos da agricultura 

familiar no bojo de uma política pública aliando compras governamentais com segurança 

alimentar e nutricional, requer um arcabouço institucional muito complexo e bem concertado, 

especialmente em se tratando de uma realidade tão diversificada, envolvendo interesses 

políticos divergentes e um número gigantesco de atores sociais. Sem dúvida, o aprendizado 

que resulta e se constrói nesse processo se faz muito valioso para países que enfrentam 

problemas parecidos, no sentido de superação dos obstáculos. No Brasil, a implementação 

do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

exigiu a concepção de mecanismos de gestão e de formas menos complexas de inclusão do 

produtor familiar no circuito de comercialização, uma vez que permite a compra direta, sem 

necessidade de licitação. Evidentemente, isso resulta numa descentralização das compras 

públicas que se configura em uma democratização do mercado de alimentos. O PNAE, por 

exemplo, determina que pelo menos 30% dos recursos repassados pelo governo federal 

sejam utilizados para a aquisição de alimentos diretamente junto aos agricultores familiares 

locais.  

Esses avanços se tornam relevantes em função da realidade do Brasil, em que as 

condições de acesso aos mercados são marcadas pelo poder da grande indústria alimentícia, 

existe um determinado tipo de ordenamento jurídico que rege as compras públicas, tem um 

grande potencial de mercado consumidor de alimentos básicos, tem um número muito grande 

de produtores familiares, entre os outros aspectos relevantes. Ao serem adotadas em 
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diferentes países, no que pese a existência de fortes semelhanças, essas políticas públicas 

dependerão de um considerável conjunto de fatores para se tornarem exitosas. No caso dos 

países do continente africano em que estão sendo desenvolvidos os projetos do PAA África, 

somente com análises futuras poderão ser conhecidos seus resultados. Entretanto, sabe-se 

que, qualquer que seja a análise, será preciso levar em consideração o significado, para a 

configuração da atual estrutura da produção de alimentos, que tiveram tanto o passado 

colonial desses países quanto a chamada ajuda alimentar que o resto do mundo vem operado 

através dos organismos multilaterais. 

No primeiro aspecto, os longos anos de dominação colonial contribuíram para o 

direcionamento das economias locais para os interesses dos países colonizadores e, no 

segundo aspecto, a operacionalização da “ajuda alimentar” acaba configurando estruturas no 

nível da distribuição e, de forma indireta, desestimulando progressos na produção de 

alimentos destinados ao abastecimento interno. 
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