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Resumo 
 
O intuito deste trabalho é discutir alguns resultados obtidos com a pesquisa de iniciação 
científica realizada enfocando o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 
(PAA) em Presidente Prudente (SP), mais precisamente no Assentamento São José. Esse 
assentamento foi instalado no ano de 2001, através de recursos do programa de crédito 
imobiliário do Banco da Terra. Procuramos expor algumas características do assentamento em 
questão, quais contribuições e dificuldades o PAA está gerando para as famílias assentadas e, 
em especial de que forma o programa tem contribuído para a conquista da autonomia das 
agricultoras. 
 
Palavras-chave: Politicas Públicas. Programa de Aquisição de Alimentos. Assentamento do 
Banco da Terra. Força de Trabalho Feminina na Agricultura.  
 

Introdução 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior intitulada “O Programa de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar no município de Presidente Prudente”, em nível de 

iniciação científica, financiada pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo). Nessa pesquisa buscamos estudar os benefícios e os impasses 

relacionados ao PAA, através de quatro associações participantes do programa no 

Município de Presidente Prudente, entre elas, a “Associação dos Pequenos e Médios 

Produtores Rurais da Fazenda São José”, fundada pelos assentados do Assentamento 

São José. Quando entrevistamos as famílias assentadas foi possível perceber que o PAA 

está trazendo impactos bastante relevantes no cotidiano das mulheres agricultoras, 

sobretudo nos lotes em que os maridos têm ocupações urbanas, pois estas assumem 

todas as etapas da produção e comercialização agrícola. Essa situação favorece 

reflexões interessantes sobre a questão do gênero na agricultura familiar e como as 

políticas públicas podem colaborar para a autonomia das agricultoras. 
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Utilizamos como procedimentos metodológicos leituras referentes aos seguintes temas, 

entre outros, como: políticas públicas; agricultura Familiar e a questão de gênero; 

Programa de Aquisição de Alimentos e Programas de Financiamento de Imóvel Rural, 

no caso o Banco da Terra. Também coletamos dados em bases de fonte secundárias, tais 

como o IBGE (informações sobre o município estudado), o LUPA (Levantamento de 

Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) da Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, para 

conhecermos a dinâmica agropecuária do município, e do Portal de Transparência 

Pública do PAA, para tomarmos conhecimento das informações sobre a participação da 

associação em relação ao programa. Além disso, também coletamos dados de fonte 

primária, através de trabalho de campo no assentamento estudado, com a aplicação de 

um roteiro de entrevistas a cinco (5) famílias participantes e cinco (5) não participantes 

do PAA. 

O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma, além desta introdução: na primeira 

parte traçamos algumas considerações sobre o sistema do Banco da Terra; na segunda 

fazemos uma caracterização do Assentamento São José; na terceira discutimos alguns 

resultados obtidos através das entrevistas realizadas junto às famílias sobre sua 

participação no PAA; na quarta tratamos dos desdobramentos que o PAA têm gerado na 

vida das agricultoras assentadas; e, por fim, nas considerações finais explanamos nossas 

reflexões sobre os resultados, ainda parciais, da pesquisa.  

 

O sistema de crédito fundiário do Banco da Terra 

 

O aumento da pobreza no mundo e o endividamento de países como o Brasil, o México 

e a África do Sul fizeram com que as instituições financeiras multilaterais 

apresentassem, no final dos anos de 1990, propostas para os setores de educação e 

desenvolvimento rural. A proposta do Banco Mundial para o “alívio da pobreza” veio 

com a política de reforma agrária com base no mercado (OLIVEIRA, 2009). Nesse 

contexto surge o Banco da Terra. 

A principal característica do Banco da Terra é o financiamento de imóveis rurais e de 

obras de infra-estrutura1, trata-se de um crédito fundiário. Para muitos estudiosos em 

reforma agrária, esse processo é considerado como contra-reforma agrária ou ainda 

como reforma agrária de mercado, uma vez que diferente da reforma agrária  
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convencional, através da qual o Estado executa a desapropriação e redistribuição de 

terras que não cumprem sua função social (terras cujos proprietários não se mantém 

produtividade agrícola, não cumpre medidas de preservação ambiental e não estão de 

acordo com a legislação trabalhista de seus funcionários), prioriza a mercantilização de 

terras, de modo que a terra permanece sendo considerada uma mercadoria. Assim 

refletem Sauer & Pereira (2006, p.1), ao afirmarem que o Banco da Terra:  
 
Não é uma modalidade de reforma agrária redistributiva, pois tem como 
princípio a compra e venda voluntária de terra entre agentes privados, 
acrescida de uma parcela variável de subsídio para investimentos sócio-
produtivos. Já a reforma agrária redistributiva consiste em uma ação do 
Estado que, num curto espaço de tempo, redistribui uma quantidade 
significativa de terras privadas apropriadas por uma classe de grandes 
proprietários. Seu objetivo é democratizar a estrutura agrária e promover o 
desenvolvimento nacional, o que pressupõe transformar as relações de poder 
econômico e político responsáveis pela reprodução da concentração 
fundiária.  

 

Ademais os autores argumentam que a terra por si só já é uma grande conquista, mas 

não significa a garantia de reprodução social no campo, pois, para que as famílias 

assentadas tenham condições de viver com dignidade e extrair de maneira eficaz o 

potencial produtivo das terras à que foram destinadas, necessitam também de infra-

estrutura, educação, saúde, transporte, além de assistência técnica e acesso justo aos 

mercados. 

O Banco da Terra tinha como objetivo beneficiar trabalhadores rurais não proprietários 

de terras, preferencialmente assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários, que 

comprovassem no mínimo cinco (5) anos de experiência na atividade agropecuária 

(SAMBINELLI, 2002). 

Desde 1990, o Banco Mundial (BIRD) tenta influenciar as políticas agrárias de países 

emergentes de modo que as mesmas sejam coniventes com o neoliberalismo. De acordo 

com Sauer & Pereira (2006), o estímulo à adesão dessas mudanças é feito 

principalmente, através do aumento de liberação de empréstimos para os países. “A 

agenda agrária do Banco Mundial possui quatro linhas gerais de ação: a) estímulo às 

relações de arrendamento, como prioridade máxima; b) estímulo a relações de compra e 

venda de terras; c) privatização e individualização de direitos de propriedade em 

fazendas coletivas estatais; d) privatização de terras públicas e comunais.” 
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No Brasil, o projeto de lei para a criação do Banco da Terra foi protocolado no Senado 

em fevereiro de 1997. O programa foi então regulamentado em fevereiro de 1998, um 

ano depois. Segundo Sambinelli (2002, p. 18): 

 
A Lei Complementar n.º 93, de 4 de fevereiro de 1998, é a lei de criação e 
regulamentação que institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco 
da Terra) e foi regulamentada pelo decreto n.º 3.475, de 19 de maio de 2000. 
Foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da 
República Fernando Henrique Cardoso. 
 

A partir das críticas dos movimentos sociais, foram realizadas algumas correções no 

programa como a limitação do tamanho das propriedades e a exclusão das propriedades 

improdutivas passíveis de desapropriação RAMOS FILHO (2009). 

Para solicitar o crédito fundiário, os agricultores devem estar organizados em uma 

associação ou cooperativa. Devem elaborar um projeto contendo a identificação do 

grupo a ser beneficiado, demonstrando a necessidade da benfeitoria a ser financiada e a 

viabilidade técnica e financeira da atividade rural a ser explorada. Se aceito, a família 

beneficiada tem o prazo de até 20 anos, incluindo três (3) anos de carência para quitar o 

financiamento (SAMBINELLI, 2002). 

O Banco da Terra foi renomeado como Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) em 

outubro de 2003. O programa sofreu algumas alterações quanto aos itens financiáveis e 

às condições de financiamento, mas permaneceu com a mesma lógica. A sua fonte de 

financiamento é exclusivamente nacional. (SAUER & PEREIRA, 2006). 

A seguir traçaremos algumas características do assentamento implementado no 

município de Presidente Prudente, via Banco da Terra. 

 

O assentamento do Banco da Terra em Presidente Prudente 

 

Foi por intermédio da ação da Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais da 

Fazenda São José que houve a implantação do assentamento do Banco da Terra em 

Presidente Prudente (ver foto 1).  

O município de Presidente Prudente nasceu a partir da expansão cafeeira para o oeste do 

estado de São Paulo e das grilagens de terras no fim do século XIX.  O processo de 

formação socioespacial do município ocorreu graças ao retalhamento e venda de terras 

das Fazendas Montalvão e Pirapó-Santo Anastácio, a expansão do café e a vinda de 

imigrantes (MOREIRA, 2007). 
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Presidente Prudente está localizado no sudoeste do estado paulista (ver figura 1), foi 

fundado em 1917 e emancipado em 1921. Possui uma extensão territorial de 563 km² e 

encontra-se a uma distância de 511,7 Km da capital do estado de São Paulo. A 

Microrregião Geográfica de Presidente Prudente faz limítrofe com os estados do Paraná 

e Mato Grosso do Sul.  

 

Figura 1. Localização do município de Presidente Prudente no estado de São 

Paulo. 

 
 

O espaço rural do município de Presidente Prudente é marcado pela concentração 

fundiária, e a produção agrícola, embora tenha apresentado um declínio nos últimos 

anos, ainda é uma das bases de sustentação da economia local (MOREIRA, 2007). 

Atualmente, o município de Presidente Prudente possui 4.235 pessoas residindo na área 

rural (IBGE, 2010), o que corresponde a 2,03% do total de habitantes do município, que 

equivale a 207.610 habitantes. 

A bovinocultura é uma atividade ainda bastante expressiva no município, pois 

Presidente Prudente ocupou a 11ª posição na lista dos municípios paulistas com maior 

produção de gado misto, com um total de 32.495 cabeças (LUPA, 2007/2008). Desde 

fins dos anos 1980, a microrregião de Presidente Prudente vem apresentando a pecuária 

como principal atividade econômica, a ponto de as pastagens ocuparem atualmente 

cerca de 70% do território regional.  
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Para Souza (2003) apud Moreira (2007), a presença das pastagens também pode estar 

associada à especulação imobiliária, para o uso da terra como reserva de valor, pois são 

terras que, posteriormente, dependendo de sua localização, poderão ser destinadas à 

construção de loteamentos populares ou condomínios fechados de alto padrão. 

O interesse em trabalhar com a agricultura e o fato de não possuírem uma terra para 

poderem produzir, foram os principais motivos que levaram à fundação, em outubro de 

2001, da Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais da Fazenda São José. A 

compra da terra para instalação do assentamento se deu em dezembro de 2001, 

destinando para cada família cerca de 4,42 hectares da área útil. Foram assentadas ao 

todo 41 famílias. Quanto à origem das mesmas, a maioria já era residente no município 

de Presidente Prudente, antes da criação do assentamento. 

 

Foto 1- Placa na entrada do Assentamento São José, indicando que o mesmo foi 

instalado com o financiamento do Banco da Terra 

 
                                 Terra. Fonte: Trabalho de Campo (junho de 2012). 

 
De acordo com o presidente da associação, a seleção dos produtores que fariam parte do 

assentamento foi feita pela UNIPONTAL (União dos Municípios do Pontal do 

Paranapanema, entidade que congrega 32 municípios da região). Os agricultores 

escolhidos deveriam ter rendimento financeiro de baixo valor, comprovarem no mínimo 

cinco (5) anos de trabalho rural e não serem possuidores de terras. 

Do ponto de vista da infraestrutura, o assentamento conta com uma sede (ver foto 2) 

para fazer suas reuniões. A participação nas reuniões bimestrais realizadas é grande, 

segundo o presidente. Nessas reuniões, participam em torno de 70% de representantes 

das famílias assentadas. 
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Foto 2 - Capela no Assentamento São José (local de encontros religiosos e também 

de reuniões da associação dos assentados). 

 
                           Fonte: Trabalho de Campo (Junho de 2012). 

 
Quando perguntamos há quanto tempo as famílias dedicavam-se à agricultura, 80% dos 

entrevistados afirmaram que trabalham em atividades agrícolas desde a infância. Com 

relação à idade, 40% dos entrevistados encontra-se na faixa etária entre 50 e 60 anos, e 

30% possuem mais de 60 anos.  A idade avançada dos entrevistados indica um 

problema de sucessão dos lotes, uma vez que os filhos estudam e trabalham fora dos 

lotes. As pessoas entrevistadas disseram que seus filhos trabalhavam nas mais diversas 

ocupações, entre elas: comércio, construção, educação, em usinas e em outras 

propriedades rurais. A maioria (60%) das famílias demonstrou interesse que seus filhos 

dessem continuidade ao trabalho nas atividades agropecuárias, apesar de saber o quão 

difícil é manter-se através desse trabalho. 

Em 60% dos lotes em que se realizou as entrevistas havia pessoas aposentadas. Em 30% 

dos lotes pesquisados, o valor das aposentadorias e constitui na a maior fonte de renda 

dos seus moradores. A renda obtida com a realização de trabalhos não agrícolas assume 

importância na renda familiar em 20% dos lotes entrevistados, como se pode verificar 

no gráfico 1. 
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Gráfico 1. Principais Fontes de Renda das Famílias Assentadas 

Agropecuária
(50%)
Aposentadorias
(30%)
Trabalhos Não-
Agícolas (20%)

 
                                Fonte: Pesquisa de Campo (Junho de 2012). 

 

Outro fato interessante que o trabalho de campo nos permitiu descobrir é que a grande 

maioria dos lotes (80%) não conta com assistência técnica. Todas as pessoas 

entrevistadas nos disseram que quando receberam o Pronaf, cada um destinou parte do 

crédito para contratar o serviço de um agrônomo, mas nunca receberam a visita do 

mesmo; 70% dos entrevistados disseram ter recebido financiamentos de custeio e 

investimento entre os anos de 2004 e 2005. 

Sobre o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o 

presidente da associação afirmou que muitos agricultores já obtiveram crédito 

concedido, mas no momento (junho de 2012) não podem mais solicitar o financiamento, 

já que estão enfrentado um litígio na justiça federal, portanto, qualquer forma de 

financiamento foi bloqueada, até que a situação seja resolvida. 

O presidente explicou que quando a propriedade na qual o assentamento está instalado 

foi financiada, a mesma estava classificada como devoluta. Após 10 anos, um 

procurador afirmou que a compra da mesma foi irregular. Não obstante esse fato, 6 

família (o que representa 14,6% do total do assentamento) estão apresentando 

dificuldades em efetuar o pagamento das parcelas do financiamento que obtiveram. 

De acordo com as respostas dos entrevistados e as entrevistadas realizadas constatamos 

que em cinco (5) dos 10 lotes visitados, apenas o homem trabalhava nas atividades 

agrícolas, enquanto as mulheres, segundo as informações dadas, quatro (4) delas 

realizavam unicamente o trabalho doméstico e duas (2) tinham empregos na cidade 

(uma é funcionária de hospital e a outra é trabalha em uma creche). Em três (3) lotes 
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trabalhavam toda a família, ou seja, o marido, a esposa e os filhos. Em um (1) lote, o 

casal trabalhava sem a ajuda dos filhos e, e encontramos uma situação bastante 

interessante, na qual apenas a esposa trabalhava com agricultura no lote. 

 

Gráfico 2. Participação dos integrantes da família nas atividades agrícolas do lote. 

Apenas o homem
trabalha no lote
(50%)
O casal e os filhos
trabalham no lote
(20%)

O casal trabalha
no lote (10%)

Apenas a mulher
trabalha no lote
(10%)

 
                                Fonte: Pesquisa de Campo (Junho de 2012). 

 

Um aspecto comum verificado através das entrevistas é que há alguns assentados que 

não exercerem atividades agropecuárias no lote, pois têm ocupação em outras atividades 

na cidade e arrendam a área destinada a agricultura, utilizando parte do lote apenas 

como residência. 

Essa observação ganha ainda mais sentido quando a comparamos com a fala do 

presidente da associação, o qual nos informou que atualmente a maior dificuldade 

dessas famílias é obter renda oriunda das atividades agrícolas, por isso é muito 

frequente entre as famílias assentadas, um ou mais membros ter uma ocupação  fora de 

seus respectivos lotes. 

Diante das dificuldades de manterem suas atividades no campo, seja em virtude de 

problemas relacionados à produção, ao financiamento, à comercialização ou à 

assistência técnica, a alternativa encontrada tem sido a busca por trabalho na área 

urbana ou o arrendamento de parte da área produtiva dos lotes.  

Quanto ao escoamento da produção, 80% das famílias entrevistadas disseram que já 

perderam parte de sua produção porque não tinham canais de comercialização. Assim, 

podemos comprovar a importância que programas como o PAA e o PNAE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar) possuem para a permanência dessas famílias na 

agricultura. 
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No momento (junho de 2012) há 10 produtores que participam de políticas públicas 

como o PNAE e o PAA. Esses produtores participam do PAA desde 2009 e do PNAE 

desde 2010. De acordo com o presidente da associação, esses dois programas trouxeram 

mudanças no assentamento, sobretudo em termos da produção agrícola. Antes da 

participação nesses programa, os produtos mais cultivados eram a batata-doce e o 

feijão; após a inserção no PAA e PNAE, as famílias passaram também a dedicarem-se à 

horticultura (ver foto 3). 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos no Assentamento São José  

 

O PAA2 foi criado como integrante do Programa Fome Zero (PFZ) 3, sendo dentre as 

políticas que compõem o PFZ, a que mais se volta para a agricultura. Trata-se de um 

programa interministerial que tem como principais objetivos: a motivação da agricultura 

familiar, por meio da compra de seus produtos, com isenção de licitação; o 

fortalecimento das formas de organização dos pequenos agricultores; a formação de 

estoques estratégicos de alimentos; o combate à fome e à insegurança alimentar; além 

da valorização de produtos regionais. 

A execução do PAA se dá através dos estados e municípios e pela Companhia Nacional 

de Abastecimentos (CONAB), órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Em nível local, o programa é executado por meio das cooperativas e 

associações organizadas pelos agricultores; as entidades sócio-assistenciais, por 

intermédio e auxílio da Casa da Agricultura; e do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar (COMSEA), ou na inexistência deste, do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR). 

Do ponto de vista econômico, o programa ainda não possui orçamento próprio, pois 

desde o início de sua execução conta com recursos do MDS.  A partir do ano de 2006 

passou a receber também recursos do MDA (que atua nas modalidades Compra Direta e 

Formação de Estoque), no entanto, a maior parte dos recursos do programa é oriunda do 

MDS.  A falta de recursos próprios é apontada como uma das questões que impedem o 

programa de obter maior avanço (DELGADO; CONCEIÇÃO; OLIVEIRA, 2005). 

Para participar do PAA, os produtores rurais devem se enquadrar nos critérios 

estabelecidos para os grupos A, B, C e D do PRONA4 e, preferencialmente, estarem 
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organizados em cooperativas, associações ou grupos de interesse informais com, no 

mínimo, cinco agricultores (HESPANHOL, 2009). 

Atualmente o PAA é operacionalizado no país em quatro (4) modalidades: Compra 

Direta da Agricultura Familiar; Formação de Estoque pela Agricultura Familiar; 

Incentivo à Produção e Consumo do Leite; e Compra para Doação Simultânea. É esta 

última modalidade que analisamos nesse trabalho. 

Dentre as modalidades executadas em nível nacional, o PAA Doação Simultânea é a 

que compreende o maior número de agricultores participantes. Em 2009, houve um total 

de 44.352 (45,1%) agricultores brasileiros que participaram dessa modalidade, 

beneficiando ao todo 8.129.258 consumidores, em 374 municípios. A região sudeste foi 

a que mais participou em termos de agricultores participantes e valores obtidos, com 

46,4 % do total (IPEA, 2009). 

Essa modalidade destina-se a promover a articulação entre a produção de agricultores 

familiares e as demandas locais de suplementação alimentar e nutricional de escolas, 

creches, abrigos, albergues, asilos, hospitais públicos e outros, e dos programas sociais 

da localidade, tais como bancos de alimentos, restaurantes populares e cozinhas 

comunitárias, resultando no desenvolvimento da economia local, no fortalecimento da 

agricultura familiar e na geração de trabalho e renda no campo. O valor comercializado 

por agricultor ao ano é de no máximo R$ 4.500,00.  

Para participar da modalidade Compra para Doação Simultânea, os agricultores 

organizados elaboram uma proposta à CONAB, na qual devem estar definidos os 

produtos entregues, as entidades beneficiadas e os valores de pagamento de acordo com 

o mercado local. O projeto, antes de ser analisado pela Conab, deve passar pela 

avaliação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), ou na ausência 

deste, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Segundo Grisa et al. (2009),  a modalidade Compra para Doação Simultânea tem 

contribuído para a alteração da matriz produtiva e de consumo dos beneficiários, a 

articulação entre produção e consumo, a elevação dos preços, a garantia de mercado, a 

criação de novos mercados e o resgate do consumo de produtos tradicionais de cada 

região. Mas, também apresenta problemas, como a fragilidade de muitas organizações 

sociais e a instabilidade política das administrações locais, fatores que confluem para a 

descontinuidade do programa.  
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No que diz respeito à articulação entre a produção e o consumo de alimentos, o PAA 

inova ao aproximar produtores e consumidores, algo que não ocorre numa 

comercialização estabelecida com os intermediários. Através da Doação Simultânea, 

agricultores e consumidores têm tomado uma maior consciência da importância que um 

tem para o outro, havendo uma relação de reciprocidade.  Segundo Triches & Froehlich 

(2008, p. 18) apud Grisa et al. (2009, p. 11), o PAA está constituindo relações de 

exigências, negociações, trocas e suportes. As relações estabelecidas entre agricultor e 

consumidor vão além do âmbito econômico. Os produtores se preocupam em oferecer 

produtos de qualidade, enquanto que os consumidores querem ajudar os pequenos 

agricultores locais, para que possam obter seu sustento.  Como reforça os autores, “um 

incorpora à sua necessidade a necessidade do outro” (GRISA et al. , 2009, p.11). 

O PAA também tem trazido benefícios para a manutenção da qualidade dos produtos, 

melhorando inclusive o autoconsumo e, consequentemente, a saúde da própria família 

agricultora. O programa ainda incentiva a produção agroecológica, ao oferecer um 

bônus de 30% sobre os preços correspondentes aos produtos convencionais para o caso 

de alimentos oriundos de sistemas produtivos de base ecológica, desde que os produtos 

tenham atestado de produção segundo tais sistemas de manejo (BECKER; ANJOS; 

BEZERRA, 2010). 

No Assentamento São José, uma agricultora afirmou que tem interesse em passar a 

produzir alimentos agroecológicos, e que aguarda o oferecimento de um curso pela 

prefeitura para que tenha condições de produzir esse tipo de alimento. 

Em alguns casos estudados, em municípios do Paraná (Cerro Azul, Imbaú, Querência 

do Norte e Umuarama) e em Dracena (São Paulo), os pesquisadores observaram que 

após a inserção dos agricultores no programa houve uma diversificação da produção, 

pois os mesmos sentiam-se estimulados a produzir uma maior variedade de produtos a 

serem comercializados. (DORETTO & MICHELLON ,2007; apud VIEIRA; FARIA; 

ROSA,2010). Outra vantagem tem sido a possibilidade, com o PAA, de os agricultores 

dedicarem-se apenas à agricultura, abandonando as ocupações não agrícolas que 

realizavam antes, como evidenciado na pesquisa realizada em municípios do Rio 

Grande do Sul (Pelotas, Canguçu e São Lourenço do Sul) (BECKER; ANJOS; 

FERREIRA, 2010). Infelizmente esta situação não está ocorrendo no assentamento em 

questão, já que mesmo havendo a oportunidade de participar do PAA, muitos 

agricultores ainda trabalham na cidade. 
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Além de oferecer uma garantia de comercialização aos pequenos produtores, o PAA 

representa uma oportunidade dos mesmos se distanciarem dos mercados internacionais 

de commodities agrícolas que devido à escala de produção e ao padrão tecnológico são 

inadequados à agricultura familiar (GRISA et al., 2009). Isso porque, tem sido 

frequentes os casos de arrendamento de propriedades de pequenos produtores para o 

cultivo da cana-de-açúcar, principalmente no oeste paulista, devido à grande 

concentração de usinas sucroalcooleiras; ou a mudança da policultura de gêneros 

alimentares para a monocultura do fumo, no Rio Grande do Sul (BECKER; ANJOS; 

FERREIRA, 2010). 

A execução do PAA deve incitar a criação de novos mercados, “para que os agricultores 

familiares não se tornem dependentes dessa política, tendo como única opção de 

comercialização um programa que estabelece limites anuais de compra e ainda possui 

uma operação sujeita à incerteza quanto à disponibilidade de recursos.” (GRISA et al. 

2009). 

O PAA no Assentamento São José abriu outro canal de comercialização. Uma 

agricultora nos informou que os funcionários do Hospital Psiquiátrico Bezerra de 

Menezes (local que recebe alimentos de famílias produtoras do assentamento via PAA, 

devido à proximidade), após notarem a qualidade dos alimentos recebidos entregues no 

hospital, passaram a procurá-la em seu lote para adquirir suas hortaliças. 

Em nível nacional, outros problemas verificados na execução do PAA são o 

desconhecimento por parte dos participantes sobre os objetivos e procedimentos do 

programa; a burocracia exigida para inserção no programa, como a apresentação da 

DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), a qual só é acessada após a emissão de um 

documento comprobatório de posse da terra. Quanto aos aspectos operacionais, o 

transporte dos alimentos, em muitos casos, apresenta problemas, como estradas em más 

condições, trajetos de longa distância e ausência de veículos. Há outras dificuldades no 

que tange ao armazenamento e conservação adequada dos alimentos, impossibilitando a 

comercialização de alguns alimentos mais perecíveis, como carnes e queijos.  

Quando perguntados sobre quantas pessoas do lote estavam cadastradas no programa 

através das DAPs, 40% delas disseram haver dois membros da família que possuem 

cadastro no programa. No entanto, entrevistamos apenas uma agricultora que estava 

cadastrada, nos demais casos somente o marido é que estava formalmente inscrito no 

programa. 
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Todas as famílias disseram que houve melhora na renda familiar após participar do 

PAA. A importância dessas políticas para a complementação da renda das famílias é tão 

importante que 80% delas também participam do PNAE, principalmente pelo valor 

desse programa ser mais alto que o do PAA, ou seja, de R$ 9.500,00 ao ano por DAP. 

Por isso é mais comum encontramos no assentamento três (3) famílias que participam 

tanto do PNAE como do PAA. 

Os principais benefícios que o PAA trouxe para os participantes foram, de acordo com 

as informações fornecidas nas entrevistas, nesta ordem: o aumento da renda, a auto-

estima elevada, o estabelecimento de um canal de comercialização e a possibilidade de 

melhorar o padrão de vida da família, como se pode observar no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Benefícios alcançados pelas famílias assentadas através do PAA 

Aumento da
Renda Familiar

Elevação da
Autoestima

Efetivação de um
canal de
comercialização
Melhora do
padrão de vida

 
                            Fonte: Pesquisa de Campo (Junho de 2012). 

 

Quanto aos problemas que o programa apresenta, todas as famílias entrevistadas 

afirmaram que o valor pago pelo programa ainda é baixo, sugerindo que ele deveria ser 

aumentado. Os valores sugeridos variavam entre R$ 6.000,00 até R$ 10.000,00 por cota 

de produtor/ano. Além do valor, foram apontados problemas como o atraso na 

aprovação de projetos e na liberação dos recursos, e a questão da cota de entrega ser 

baixa (deveria ser maior).  

Alguns desses problemas foram apontados pelas famílias não participantes do PAA 

como razão de seu desinteresse em participar do PAA, como o baixo valor do limite 

anual de comercialização e o fato de produzir uma quantidade de alimentos mais 

elevada que a cota de participação no programa, “não compensando vender para o 

PAA”. Alguns informaram não participar em razão do temor em não conseguir produzir 
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a quantidade de produtos que consta nos projetos aprovados; receio de não receber o 

pagamento pelos alimentos; indisponibilidade de tempo (sobretudo daqueles que 

trabalham na cidade, ou como no caso de um produtor, que não mantinha culturas, 

dedicando-se apenas a pecuária leiteira). 

 

Os desdobramentos do PAA na vida das agricultoras do assentamento São José 

 

Observamos na pesquisa de campo que o trabalho feminino nas atividades 

agropecuárias se dá em 50% dos lotes do assentamento. Não podemos deixar de 

reconhecer que mesmo as assentadas que desempenham atividades na cidade, também 

auxiliam na manutenção das famílias, por meio do trabalho doméstico. O trabalho 

doméstico ocupa uma parcela considerável do tempo da mulher, no qual ela se dedica à 

casa e à família (faz comida, limpa a casa, lava roupas, costura, cuida dos filhos etc.). 

Esse  trabalho não é remunerado, é um trabalho gratuito e considerado como ajuda. Essa 

dupla jornada de trabalho feminino (trabalho em atividades urbanas ou agrícolas 

somado ao trabalho doméstico) assegura a estabilidade familiar, trazendo-lhe 

comodidade. 

O trabalho gratuito também se estende para as atividades agrícolas, pois as mulheres 

também não são remuneradas, por ser considerado apenas uma ajuda, não ganhando 

retribuição monetária pelos trabalhos realizados. A idéia de “ajuda” vêm do fato de se 

atribuir determinadas funções ao encargo do homem, como se fosse obrigação dele o 

fazer. Assim, o trabalho da mulher torna-se invisível, não é reconhecido e isso interfere 

na identidade dela. Como aponta Melo (2002, p.6):  

 
O trabalho da mulher, não sendo reconhecido, ao contrário do desempenhado 
pelo homem, sugere que ele não gera valor econômico e social. Usando a 
definição mais ampla de trabalho, ele não transforma a natureza através do 
dispêndio da capacidade física e mental. Tudo isso reafirma a tradicional 
divisão sexual do trabalho. 
 

Essa divisão de gênero no trabalho agrícola dispende à mulher a incumbência de tarefas 

ditas leves, como o plantio e a colheita, a criação de animais de pequeno porte, ou ainda 

a produção de alimentos voltados ao autoconsumo da família, como frutas e hortaliças 

(alimentos que costumam ser adquiridos em grande escala por programas como o PAA 

e PNAE). Mas, numa eventualidade, a mulher não está isenta de também desempenhar 

trabalhos ditos pesados, como roçar a terra, cuidar do gado etc. 
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Podemos observar o quanto o androcentrismo5 está presente no campo através da 

titulação das propriedades rurais. É raro existirem propriedades rurais com titulação 

conjunta, o mais frequente é que o titular da propriedade seja apenas o homem, o 

marido. Esse fato se associa ainda com a questão da herança e a sucessão geracional no 

meio rural, geralmente o pai prefere deixar a terra para os filhos do sexo masculino, pois 

acredita que eles são mais aptos para administrar e trabalhar na agricultura.  

A divisão sexual no meio rural pode ser ainda evidenciada pelo casamento, pois o 

trabalho feminino na agricultura familiar está subordinado às regras do contrato 

conjugal, se estabelecendo como um sistema de obrigações recíprocas entre os 

conjugues. “Por isso ser agricultura não é uma profissão, mas um estatuto matrimonial. 

Quando casada, a mulher passa a dever várias obrigações frente ao marido, o que na 

agricultura implica em participar dos trabalhos na lavoura.” (CARNEIRO, 2001, p. 31). 

Optamos por aprofundar o debate em torno das assentadas que dedicam-se, além do 

trabalho doméstico, às atividades agropecuárias. 

Nas entrevistas que realizamos junto às famílias do assentamento, tivemos a 

oportunidade de conversar com quatro (4) mulheres, sendo que três (3) delas afirmaram 

que trabalham com a agricultura no lote, juntamente com o esposo; e uma mantem as 

atividades do lote sozinha (ver foto 4), contando apenas com o auxílio da nora (que 

reside na casa vizinha, no mesmo lote), já que o marido e os filhos trabalham com 

construção civil na cidade, pois são pedreiros. 

Essa agricultora foi a que mais despertou nossa atenção sobre como políticas de 

aquisição de alimentos como o PAA estão contribuindo para uma maior independência 

do trabalho feminino no campo. Ela nos disse que o marido e os filhos a 

desaconselharam de participar dos programas (no caso a agricultura participa do PAA e 

PNAE), pois não acreditavam que ela daria conta de produzir a quantidade estipulada 

nos projetos. Ela nos contou ainda que tem um problema de saúde, que interfere nas 

articulações, mas que nunca quis se aposentar por invalidez, pois gosta de seu ofício, e 

sente muito prazer trabalhando com a agricultura. Ela manifestou que gostaria que seu 

marido deixasse o trabalho na cidade e passasse a ajudá-la no lote, pois considera o 

trabalho dele muito mais árduo do que o cultivo agrícola. 

Pela fala desta assentada percebemos que a participação nesses programas lhe 

possibilitou entrar em contato com um novo mundo, lhe trazendo uma maior autonomia 

e autoestima, por poder gerar renda para a família através de seu trabalho e ser 
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reconhecida por isso. Ela afirmou que sempre que lhe é possível participa das reuniões 

da associação, que frequentemente procura auxílio da Casa da Agricultura do 

município, para solicitar a utilização de implementos (roçadeira, trator etc.) e que espera 

pelo oferecimento de um curso de agricultura agroecológica, pois gostaria de abandonar 

o uso de agrotóxicos em seus produtos. 

 

Fotos 3 e 4 - Horticultura em lote no assentamento S. José. Assentada assume a 
produção agrícola do lote. 

     
        Fonte: Trabalho de Campo (Junho, 2012). 

 
A participação ativa das mulheres não apenas na produção, mas em outras etapas da 

atividade agrícola, como o comércio, mesmo que de forma pequena, gera uma série de 

benefícios a essas mulheres, como o aumento da renda e a autonomia econômica. Este 

último exemplo é importante, pois tendo seu próprio dinheiro, a mulher não se encontra 

mais tão submissa ao homem, o que a possibilita adquirir seus objetos pessoais sem 

necessitar de autorização do marido, o que é considerado por muitas mulheres como 

constrangedor e humilhante. Por essa razão é importante para as mulheres que seu 

trabalho tenha uma remuneração específica, separada da do homem.  

Ademais, outros fatores positivos para as mulheres advém da participação no PAA, 

como demonstram Siliprandi & Cintrão (2011  p. 4):  

 
Outro fator muito valorizado pelas participantes é o aumento da sua 
sociabilidade, porque deixam de ficar presas somente ao espaço doméstico. 
Há ainda um aumento na sua auto-estima, um maior reconhecimento junto às 
famílias e às comunidades, o aprendizado de novas tecnologias e a 
valorização da vivência de novas experiências.  
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Neste lote em específico é a mão-de-obra feminina que permite que a agricultura se 

desenvolva. A mulher assume todas as etapas do processo produtivo, desde a preparação 

da terra, o plantio, a colheita e a comercialização.  

No entanto, a maior divulgação e reconhecimento da importância do trabalho da mulher 

em um programa como o PAA ficam ocultados, pois no caso de todas as outras três (30 

entrevistadas que participam da produção dos alimentos, são os maridos que estão 

formalmente registrados como fornecedores do programa, através da documentação: 

Cadastro de Pessoa Física e Declaração de Aptidão ao Pronaf). 

A modalidade Doação Simultânea, em especial, permite que sejam comercializados 

produtos manufaturados, como bolos, doces, conservas, queijos etc. São produtos 

geralmente produzidos pela mão-de-obra feminina. Esse é um ponto que pode auxiliar o 

fortalecimento das agricultoras, sobretudo quando estão organizadas em associações e 

cooperativas. 

O fato é que não há a possibilidade de um desenvolvimento rural sustentável se não 

forem incorporados:  

 
[...} os atores e atrizes que compõem este contexto dos assentamentos e 
comunidades, respeitando seus saberes, seus trabalhos, seus afazeres, levando 
em consideração as necessidades de Gênero, Raça/Etnia e de geração, 
respeitando as especificidades, necessidades e contribuições e, acima de tudo, 
romper com a cadeia perversa da Divisão Sexual do trabalho que 
historicamente vem trazendo desvantagens para as mulheres (SILVA,  2008, 
p. 5). 

  

Considerações Finais 
  

O estudo do Programa de Aquisição de Alimentos no Assentamento São José nos 

permitiu entender que apenas a posse da terra não significa a garantia de manutenção do 

trabalho agrícola, sobretudo se não estiver acompanhada de uma infra-estrutura que dê 

suporte às famílias assentadas. 

A crescente procura dessas famílias por ocupações urbanas, na cidade, evidencia os 

problemas que têm enfrentado para continuarem sendo agricultores ou agricultoras.  Os 

impasses de maior destaque dizem respeito à impossibilidade de obterem crédito rural, 

em razão da questão jurídica que o assentamento sofre no momento; a ausência de 

assistência técnica e as dificuldades de acesso ao mercado para comercializarem seus 

produtos. 
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O PAA está conseguindo atendê-los positivamente principalmente por se estabelecer 

como um mercado institucional, assim a família consegue produzir com segurança, pois 

já tem certeza que conseguirão vender os alimentos. 

As políticas públicas voltadas ao meio rural deveriam ser implementadas de modo que 

houvesse uma complementaridade entre elas, de tal forma que fossem preenchidas todas 

as lacunas da produção agrícola, desde o crédito para o custeio e o investimento 

(PRONAF), a assistência técnica (ATER-Assistência Técnica e Extensão Rural), até os 

canais de comercialização (PAA e PNAE). Talvez se as famílias assentadas fossem 

contempladas nesses quesitos sentiriam mais segurança e teriam condições de se 

inscrever no PAA. Ou ainda haveria um número menor de produtores arrendando sua 

área de cultivo para trabalharem na cidade. 

No que tange à possibilidade de conquista da autonomia feminina a partir da 

participação no PAA, ficou claro que isso está de fato ocorrendo no assentamento 

estudado. As três mulheres entrevistadas, que afirmaram participar ativamente da 

produção agrícola no lote e da produção dos alimentos entregues ao programa estão 

obtendo benefícios, como um maior reconhecimento de seu trabalho perante a 

comunidade e a sua própria família. Todavia, o fato de não estarem inscritas 

formalmente no programa e sim os seus respectivos maridos, faz com que elas ainda 

permaneçam dependentes deles, principalmente no caso da agricultora que mantém o 

lote sem a presença do marido, pois mesmo assumindo todas as funções por conta 

própria, não têm completa independência sobre o valor que lhe cabe pelo seu esforço.  

 

Notas 
______________________ 
1 Construção ou reforma de residências; disponibilização de água para consumo humano e animal; rede 
interna de eletrificação; abertura ou recuperação de acessos internos; construção ou reforma de cercas. 
2 O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) foi instituído pela lei nº 10.696, 
de 2 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto nº 6.447, de 07 de maio de 2008. Neste ano de 2012, 
o programa completará nove (9) anos de existência. 
3 O Programa Fome Zero (PFZ) voltado ao combate à fome e à redução da pobreza no país foi criado 
pelo presidente Lula visando à ampliação do acesso aos alimentos, ao desenvolvimento da agricultura e 
de processos geradores de renda e mobilização social. Entre as propostas inseridas nas políticas 
estruturais do PFZ encontram-se as políticas de geração de emprego e aumento da renda, como crédito 
aos pequenos negócios, e capacitação profissional; intensificação da reforma agrária; adoção de 
previdência social universal, auxiliando os trabalhadores informais; e apoio aos agricultores familiares. 
4 Os grupos do PRONAF são: Grupo A (assentados da reforma agraria), Grupo B (mini 
agricultor familiar  com renda bruta anual até R$ 3.000 e sem utilização de qualquer tipo de 
mão-de-obra não familiar),  Grupo C  (agricultor familiar com renda bruta anual entre R$ 3.000 
e R$ 16.000, podendo utilizar mão-de-obra de empregados temporários); Grupo D (agricultor 
familiar com renda bruta entre R$ 16.000 e R$ 45.000, podendo dispor de até dois empregados 
permanentes) (IPEA, 2007). 
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5  Propensão a supervalorizar o ponto de vista masculino. 
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