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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva analisar a operacionalização do (PAA) na 
dinâmica da agricultura familiar do Território Sertão do 
Apodi/RN. A ideia principal é perceber qual a relação existente 
entre capacidade de organização dos agricultores, a 
diversificação da produção agrícola, com o acesso aos 
mercados via PAA. Na metodologia utilizou-se abordagem 
qualitativa e quantitativa com dados secundários obtidos nos 
relatórios da CONAB/RN. Foi constatado que as organizações 
enfrentam dificuldades quanto à legalização dos produtos semi-
processados como mel, Polpa de frutas e derivados do leite. 
Em muitos casos falta sensibilização dos prefeitos e dos 
conselhos Municipais para o potencial do PAA.  
 
Palavras-chaves: Comercialização. PAA. Território. 

 
ABSTRACT 
 
This paper aims to analyze the operation of (PAA) in the 
dynamics of family farming Land Hinterland Apodi / RN. The 
main idea is to find out the relationship between organizational 
skills of farmers, the diversification of agricultural production, 
access to markets via EAP. In the methodology we used 
qualitative and quantitative approach to information obtained 
from reports CONAB / RN. It has been found that organizations 
face difficulties in legalization of semi-processed products such 
as honey, Fruit Pulp and dairy products. In many cases lack 
awareness of mayors and municipal councils for PAA potential. 
 
Keywords: Marketing. PAA. Territory. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil ainda apresenta uma significativa herança enraizada tanto na 

monocultura e na constituição de grandes propriedades de terra, como nas consequências 

negativas da modernização agrícola que aconteceu via modelos exógenos de crescimento 

econômico. Ao longo dos anos o Estado não considerava a capacidade coletiva dos atores e 

passou a negligenciar as especificidades de importantes segmentos, a exemplo da 

agricultura familiar, além de não buscar outro modelo mais endógeno de desenvolvimento 

da agricultura. 

Para amenizar as limitações de comercialização da agricultura familiar têm surgido 

ao longo dos anos 2000 ações públicas que ajudam a viabilizar a inserção dos produtos da 

agricultura familiar nos mercados institucionais. Ressalta-se que os efeitos dessa inserção 

tanto para os agricultores familiares, quanto para a população beneficiada é recente na 

história do País. A partir de 2004 com a criação do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA) pelo Governo Federal, o mercado institucional passou a constituir 

uma nova e importante alternativa para a comercialização dos produtos advindos dos 

agricultores familiares. 

O PAA está situado no contexto de redirecionamento das políticas territoriais de 

desenvolvimento rural, na qual os agricultores familiares historicamente ficaram de fora das 

políticas agrícolas do Estado voltadas para a comercialização. O programa sinaliza um novo 

cenário de inovação e estimulo ao desenvolvimento territorial endógeno, no que se refere às 

políticas públicas de apoio a agricultura familiar, principalmente no que diz respeito à 

abertura de mercado direto de produtos locais e regionais, e sua relação com a 

biodiversidade e a sustentabilidade econômica, social e ambiental de territórios rurais. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é o de realizar uma análise da 

operacionalização do PAA e qual a relação entre a organização dos produtores, a 

diversificação produtiva com a inserção no programa. Assim, a questão central é: de que 

maneira vem ocorrendo à inserção dos produtos da agricultura familiar no PAA, este 

executado via CONAB no Território, e qual o seu alcance por município? Como hipótese 

acredita-se que aqueles que o alcance de maior êxito por parte de alguns municípios é 

devido às suas características internas de organização dos agricultores familiares e de 

diversificação produtiva.  Por outro lado, aqueles municípios que apresentam menor 

desempenho têm o seu alcance reduzido nas políticas territoriais de desenvolvimento rural 

em função de deficiências internas de infraestrutura de produção, de organização social e 

econômica, entre outras. 

 

 



 

 

 

                  

II. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

II. I A diversidade da agricultura familiar  

Ao longo do tempo tem-se projetado a partir da divisão quanto ao tipo de 

agricultura, a de subsistência, pequena ou de baixa renda, comercial e/ou patronal. Para 

Barros (2006) a agricultura familiar está associada a propriedades com menos de 100 

hectares, englobado nessa categoria as chamadas agriculturas de subsistência, pequena 

produção, ou campesina. Destacam-se duas condições básicas da agricultura familiar: toda 

a direção dos trabalhos é estabelecida pelo próprio produtor e o trabalho familiar predomina 

nas atividades, podendo contratar trabalhos temporários de forma esporádica.       

De acordo com Tinoco (2008), agricultor familiar é todo aquele que tem na 

atividade da agricultura sua principal fonte de renda (+ 80%) e que a base da força de 

trabalho utilizada no estabelecimento seja desenvolvida por membros da família. Sendo 

permitido o emprego de terceiros temporariamente, quando a atividade agrícola assim 

necessitar. Em caso de contratação de força de trabalho permanente externo à família, a 

mão-de-obra familiar deve ser igual ou superior a 75% do total utilizado no estabelecimento.  

Para Nunes (2009) o ambiente da agricultura familiar é formatado pela ação de 

agricultores livres que realizam combinações no interior de suas propriedades numa relação 

entre tecnologia e mercado de forma relativamente autônoma. E o conjunto da atividade 

econômica e social dos agricultores familiares é regido pelo que este autor define repertório 

social, ou seja, um aparato de normas e condutas informais internas, gerado pelo 

aprendizado acumulado pelo conhecimento tanto o repassado por gerações, como o obtido 

nas práticas diárias e nas relações externas com o mercado e outras entidades. 

 

Essa dinâmica regional de desenvolvimento rural se dá pela interação 
entre o ambiente institucional (região ou território) no nível macro e 
arranjos institucionais (grupos, cooperativas, unidades familiares, etc.) 
construídos no nível local, micro, onde estes últimos formatam 
sistemas produtivos da agricultura familiar (FRANÇA et al, 2011, p. 6). 

 

De modo geral a agricultura familiar se desenvolve através de sistemas 

complexos de produção, consorciando várias culturas. No Nordeste as principais atividades 

são apicultura, cajucultura, criações de animais e transformações primárias, tanto para o 

consumo da família como para o mercado. Quanto maior a diversificação dos sistemas, 

menores os riscos a que os produtores se expõem, sendo que os autores verificaram essa 

diversificação na maior parte dos estabelecimentos familiares. Assim, convém reconhecer o 

papel da agricultura familiar, sua importância no processo de produção e consumo de 

alimentos limpos e seguros, propiciando a segurança e a soberania alimentar no campo, 

assim como a geração de ocupação e renda para as famílias envolvidas.  



 

 

 

                  

II. II Politica pública no Brasil 

  

Com o ressurgimento da importância do campo de conhecimento das 

políticas públicas, nas últimas décadas, as instituições, as regras e modelos que 

conduzem o processo de decisão, elaboração, implementação e avaliação das 

políticas públicas no Brasil (SOUZA, 2007). 

Diante de tal fato, vários fatores contribuíram para o ressurgimento dessa 

área, como a exemplo a adoção na maioria das agendas dos países em 

desenvolvimento da política restritiva de gastos que a partir de então se passou a ter 

conhecimento do desenho, implementação e do processo decisório da política 

pública ganhando maior importância e visibilidade, dentre outros fatores que 

contribuíram para que a área da política pública adviesse a receber notoriedade 

tanto em estudos acadêmicos como técnicos (SOUZA, 2007). 

Ao tratar de políticas públicas é necessário reconhecer a existência de 

diferentes definições, de tal modo, que não existe uma única definição. Segundo a 

visão de Filgueiras; Andrade (2010, p.123), “a política pública tem por objetivo criar 

valor público, lembramos que, no âmbito da politica social, esse valor se concretiza 

quando a política chega ao cidadão e lhe oferece oportunidade, proteção e bem-

estar”.  

 
Resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, ao 
mesmo tempo, colocar o ‘governo em ação’ e/ou analisar essa ação 
(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 
curso dessas ações (variável dependente). (SOUZA, 2007, p.69) 

 

 

Já para Peter (1986) apud Souza (2007, p.68), “a política pública é a 

soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos”. Já uma definição conhecida é a de Laswell apud 

Souza (2007, p.68), “decisões e analise sobre politica pública implica responder as 

seguintes questões: quem ganha o que, por que e que diferença faz”.  

 

Muitas definições enfatizam o papel da política pública na solução de 
problemas. Críticos dessas definições, que superestimam aspectos 
racionais e procedimentais das politicas públicas argumentam que elas 
ignoram a essência da politica pública, isto é, o embate em torno de ideias e 
interesses. Por concentrarem o foco no papel dos governos, essas 
definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam 
as decisões dos governos. (SOUZA, 2007, p. 68-69). 



 

 

 

                  

 

 

As definições de politicas públicas guiam o olhar para o embate em torno 

do interesse, seja pelas preferências ou até mesmo pelas ideias se desenvolvem, ou 

seja, depende dos governos e suas prioridades. Vários fatores influenciam (SOUZA, 

2007).  

 

A importância desses atores tem origem na sua capacidade de realizar 
ações baseadas em seus destacados recursos de poder, assim como na 
ocupação de determinadas posições na cadeia de produção das ações do 
Estado (dentro e fora dele), que lhes conferem maior ou menor capacidade 
de fazer com que o Estado elabore e execute políticas segundo seus 
interesses particulares (MARQUES, 1999, p. 46). 
 

 
“A influencia nos processos de decisão e na implementação das políticas 

é normalmente exercida de forma direta e não de formar “agregada”, intermediada 

por partidos e associações” (FREY, 2000, p. 249) O caso brasileiro remete uma 

maior influência de uma ação particular de indivíduos. 

 

No processo de definição de políticas públicas, sociedade e Estados 
complexos como os construídos no mundo moderno estão mais próximos 
da perspectiva teórica daqueles que defendem que existe uma “autonomia 
relativa do Estado”, o que faz com que este tenha um espaço próprio de 
atuação, embora permeável a influencia externas e internas. (SOUZA, 2007, 
p.71) 

 

No sistema brasileiro, o governo que operacionaliza o acesso do cidadão 

aos bens e serviços pelo qual tem direito. “os direitos sociais são conferidos aos 

grupos ocupacionais que, por sua vez, são reconhecidos e regulamentados pelo 

Estado como demandantes legítimos de direito” (MELO, 1998, p.14) 

Entende-se a origem nos Estados Unidos como área de conhecimento e 

disciplina acadêmica, com rompimento da tradição de estudos e pesquisas nessa 

área da politica pública, no entanto, as analise se concentravam no Estado e suas 

instituições do que na produção dos governos. Na Europa, esta área surgiu como 

desdobramentos de trabalhos baseados em teorias acerca do papel do estado 

(SOUZA, 2007). 

A politica social se inscreve na agenda de intervenção do Estado 

brasileiro no decorrer do quadro das transformações associadas à Revolução de 30 

e a Era Vargas (MELO, 1998). Com o inicio da constituição de um Estado social no 



 

 

 

                  

qual foi criadas condições, nos anos seguintes a consolidação da estrutura do 

Estado social com ampliação das áreas de intervenção. 

Para Melo (1998), o debate sobre as políticas públicas e seu impacto 

sobre o bem-estar social assumiu, a partir do inicio dos anos 30. Mostrando a 

evolução da agenda pública brasileira, no qual na primeira Era Vargas ocorreu a 

integração social, com a construção de uma ordem institucional que permitisse a 

incorporação dos novos atores à arena politica. 

Desde então, ao longo das décadas, a gestão participativa, Estado e 

democracia passaram a interagir. As formas de participação popular na gestão das 

políticas públicas evoluíram como uma bandeira dedicada a promover uma espécie 

de invasão do Estado pela sociedade (NOGUEIRA, 2004). 

  
 

A questão da participação fixou-se como passagem obrigatória para a 
renovação dos discursos a respeito da democracia, do Estado e da gestão 
pública. Em suas formulações mais rigorosas e abrangentes, a gestão 
participativa associa-se a um estado mais aberto à dinâmica social, mais 
democrático e mais completamente aparelhado para auxiliar as 
comunidades a se autogovernarem – um Estado que seja um parâmetro de 
sentido para os interesses, um recurso ético-politico de fortalecimento e de 
organização da sociedade civil. (NOGUEIRA 2004, p. 125) 

 
 

Com a criação de mecanismos participativos no Brasil, contrariou a 

afirmação na literatura internacional de que características das instituições e os 

padrões de ação política de atores sociais latino-americano. A participação na 

administração pública brasileira foi em decorrência da indução promovida por 

processos de descentralização que condicionavam a transferência de recursos 

financeiros federais para os níveis subnacionais do governo à criação de fóruns 

participativos (CÔRTES, 2007). 

A vida em sociedade é complexa e envolve diferentes interesses que 

geram conflitos. Para torna-se possível à convivência os conflitos precisam ser 

administrados, nesse caso, esse é o papel dos governantes. Para Nogueira: 

 

O governante não é apenas o administrador. Não cabe a ele pura e 
simplesmente estabelecer algumas ênfases organizacionais, tocar obras, 
cuidar de finanças públicas, alocar recursos financeiros, técnicos e 
humanos, prestar serviços. Ele precisa interferir naquilo que move as 
pessoas: seus interesses, suas perspectivas, suas ideias, suas emoções. 
Quer dizer, deve dirigir sua comunidade, não apenas administrar. Deve não 
somente gerir recursos de que dispõe e cumprir determinados ritos 



 

 

 

                  

executivos, mas também forjar ideias, apontar caminhos e abrir novas 
possibilidades as forças sociais (2004, p.157) 

 

 

O papel do estado nas políticas públicas está em conduzir, interferir aquilo 

que move a sociedade. Está em promover o envolvimento na formulação das 

políticas públicas e no seu processo como todo. 

 

 

II.III O PAA como estratégia de comercialização da agricultura familiar 

 

Neste contexto surge o PAA, como um instrumento de política pública instituído 

pelo artigo 19 da Lei nº. 10.696, de 2 de julho de 2003 e regulamentada pelo Decreto nº. 

4.772, de 02 de julho de 2003, o qual foi alterado pelo Decreto nº. 5.873, de 15 de agosto de 

2006. De 2003 a 2005 o Programa foi operacionalizado exclusivamente com recursos do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS). A partir de 2006 passou a 

contar com a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 O objetivo era incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas 

à distribuição de alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar nutricional e 

a formação de estoques estratégicos, assim como contribuir com a distribuição de renda, 

assegurar a circulação do dinheiro na economia local, a utilização sustentável do espaço 

rural, o incentivo à agrobiodiversidade e a preservação da cultura alimentar regional. 

O Programa adquire alimentos, com isenção de licitação, por preços de 

referência da CONAB praticados nos mercados regionais, até o limite de R$ 4.500,00/ano 

por agricultor familiar que possua Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) exceto na 

modalidade Incentivo à Produção e Consumo do Leite, cujo limite é semestral. Os alimentos 

adquiridos pelo programa são destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar 

e nutricional atendidas por escolas, instituições filantrópicas, programas sociais locais, 

indígenas, quilombolas, acampados da reforma agrária e atingidos por barragens. 

 

III. METODOLOGIA 

 

A pesquisa partiu de uma triangulação, envolvendo a combinação de 

abordagens quantitativas e qualitativas. Quanto aos instrumentos e técnicas de coleta de 

dados do estudo contou com dados secundários por intermédio de pesquisa documental 

obtidos na abordagem qualitativa, visto que documentos foram investigados a fim de 

descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças (RUDIO, 1992). Além de 



 

 

 

                  

dados quantitativos obtidos através de relatórios da CONAB das operações via PAA 

realizadas no Rio Grande do Norte dos anos de 2003 a 2014.  

Os dados quantitativos foram tabulados e tratados com base no método de 

Análise Exploratória de Dados (AED), que utiliza a estatística descritiva, apresentando a 

frequência absoluta e relativa. Segundo Triola (2005), AED é o processo de uso das 

ferramentas estatísticas (tais como gráficos, medidas de centro e de variação) para 

investigar um conjunto de dados, com o objetivo de compreender suas características 

importantes. Nesse sentido, tal técnica mostra-se adequada e permite caracterizar valores e 

distribuição e evolução das operações do PAA nos territórios do Rio Grande do Norte. 

O presente trabalho é fruto de uma ação conjunta do Grupo de  

Pesquisa Desenvolvimento Regional: agricultura e petróleo, do Departamento de Economia 

da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(FACEM/UERN) com a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), através do 

projeto, Inovação e Diversidade e Sustentabilidade na Gestão de Territórios Rurais: 

monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos territórios Açu-Mossoró e Sertão do 

Apodi (RN), financiado pelo MDA/SDT/CNPq, edital 05/2009-Gestão de Territórios Rurais. 

 

 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Agricultura familiar e políticas públicas territoriais: 

o PAA no Território Sertão do Apodi (RN) 

 

O estado do Rio Grande do Norte se apresenta como um estado de destaque na 

região Nordeste quanto ao desempenho da agricultura familiar e da economia solidária. De 

acordo com o IBGE (2006) o estado possui 71.210 estabelecimentos caracterizados como 

da agricultura familiar. Já o Sistema de Informações da Economia Solidária (SIES), o estado 

conta com 817 empreendimentos solidários cadastrados e em funcionamento.  

É pertinente ressaltar que no processo de desenvolvimento do PAA, alguns 

elementos da política pública territorial de comercialização trouxeram contribuições. Um 

exemplo disto é a implantação do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Rurais (PDSTR), inscrito no plano plurianual 2004-2007 deu início ao Programa dos 

Territórios da Cidadania (BONNAL, 2009). O lançamento foi acompanhado pela criação 

simultânea de 60 territórios distribuídos por todo o país. Este acontecimento marcou de 

maneira eloquente a determinação do Governo Federal de dar um impulso à estratégia do 

desenvolvimento territorial e a dinamização econômica, apoiando e desenvolvendo 

fortemente ações que impulsionam a comercialização dos produtos da agricultura familiar. 



 

 

 

                  

Nos territórios do RN foi operacionalizada a quantia de R$ 19.552.001,52 

atendendo diretamente a 18.371 agricultores familiares, assentados da reforma agrária e 

pescadores artesanais.  No entanto quando se observa nos dados do IBGE quanto ao 

número da população rural do estado, verifica-se que existem 720.845 pessoas. Mostrando 

que o programa atende 2,5% da população rural do estado.  

  

 

Figura 1 – Distribuição dos recursos do PAA por municípios no Território Sertão do Apodi 
             Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da CONAB, 2011. 

 

Destaca-se as formações e o trabalho discutido via colegiado do manejo da 

catinga e a produção do algodão em consócio agroecológico com as culturas de 

sustentação alimentar como feijão, milho e sorgo. É pertinente destacar as articulações 

deste colegiado no tocante a busca de políticas de apoio à comercialização dos produtos da 

agricultura familiar, seja os programas de compras governamentais PAA e PNAE e/ou as 

feiras locais da agricultura familiar. 

A Figura 1 mostra os municípios do território que acessaram o PAA no período 

de 2003 a 2014. Apodi destaca-se com o maior volume de recursos comercializados e o 

maior número de agricultores atendidos. Dos 17 municípios somente do território, somente 

Olho d’água dos Borges e Paraú não acessaram recursos do PAA no período. 

As primeiras operações de doação simultânea e formação de estoque foram 

iniciadas em Apodi através das cooperativas de produtores e, em seguida, estas 

desenvolveram um trabalho de sensibilização e divulgação do PAA nos demais municípios 

do Território7. 

                                                 
7
 Segundo Relatório da CONAB 2006 e 2008, o Sertão do Apodi participou das avaliações regionais e a nacional, 

assim como uma cooperativa enviou um de seus representantes para a capacitação em elaboração de projetos 



 

 

 

                  

Os municípios dispõem de empreendimentos da agricultura familiar como 

associações, cooperativas e organização de pescadores que atuam com uma diversidade 

de produtos nas cadeias da apicultura, cajucultura, bovinocultura, caprinovioncultura, 

rizicultura, piscicultura, hortifrutigranjeiro, e, somadas a estas as polpas de fruta, doces e 

feijão.   

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PAA se coloca como instrumento de garantia de renda e sustentação dos 

preços aos agricultores familiares, fortalecendo o associativismo e o cooperativismo, 

provendo a segurança alimentar e nutricional das populações urbanas e rurais através da 

formação de estoques estratégicos, trazendo melhoria na qualidade dos produtos da 

agricultura familiar e reforçando as feiras de comercialização locais, regional dos produtos 

da agricultura familiar. 

O incentivo ao manejo agroecológico dos sistemas produtivos e ao resgate da 

preservação da biodiversidade, vem ocorrendo a partir da execução do PAA, que valoriza a 

produção e a cultura local resgatando a culinária regional os valores e princípios da 

coletividade. O resultado é distribuição de alimentos limpos e seguro, com alto valor 

nutricional e geração de ocupação e renda no campo. O programa propicia o 

desenvolvimento, dando aos trabalhadores rurais condição de uma vida melhor e de ter 

mais respeito da sociedade com garantia de renda fixa, promovendo maior autonomia dos 

produtores e o que é comprado pelo PAA permanece no município. 

No tocante a comercialização, o PAA contribuiu para equilibrar os preços, 

amenizou a dependência dos atravessadores, nas escolas percebe-se a melhoria nas 

estruturas escolares com aquisição de equipamentos como freezer para o armazenamento 

de carnes e polpa, melhorando na frequência e no rendimento escolar a diminuição da 

evasão escolar, mediante o reforço na alimentação. 

Mas ainda existem dificuldade e desafios a serem superados, como a 

centralização em Brasília de todo o poder de decisão para aprovação dos projetos contribuiu 

para a lentidão do processo, a CONAB não tem como oferecer assistência para elaboração 

de Projetos e as organizações não dispõem de assistência técnica suficiente, inclusive para 

elaboração dos Projetos. 

As organizações enfrentam dificuldade para emitir os certificados de vigilância 

sanitária Municipal (SIM), Estadual (SIE), e Federal (SIF), especialmente no caso do mel, 

                                                                                                                                                         
do PAA em Brasília – DF. Em seguida fez junto com os técnicos da CONAB local o repasse do curso em Apodi 
para os técnicos de ONGs e representantes dos empreendimentos do Sertão do Apodi e Açu Mossoró.   



 

 

 

                  

polpa e derivados do leite, assim como também enfrentam dificuldades para obter 

certificação para produto orgânico. Em muitos casos há dificuldade de diálogo com as 

prefeituras, falta de sensibilização dos Prefeitos para o potencial do PAA, na maioria dos 

conselhos Municipais são ausentes e não acompanham o andamento do programa nas 

entidades beneficiarias.  
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