
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PUCG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Medina de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias de comercialização para agricultura familiar: Um estudo sobre o projeto 

Cesta Sabores da Terra e o assentamento Che Guevara em Campos dos Goytacazes/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 

  



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PUCG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE CAMPOS 

 

 

 

Fernanda Medina de Souza 

 

 

 

 

Estratégias de comercialização para agricultura familiar: Um estudo sobre o projeto 

Cesta Sabores da Terra e o assentamento Che Guevara em Campos dos Goytacazes/RJ 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Ciências Econômicas de Campos 

da Universidade Federal Fluminense como requisito 

para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências 

Econômicas, sob a orientação da Prof.ª Dra. Vanessa 

Lopes Teixeira. 

 

 

 

 

 

 

Campos do Goytacazes 

2017 

  



 

 

 

 

FERNANDA MEDINA DE SOUZA 

 

 

Estratégias de comercialização para agricultura familiar: Um estudo sobre o projeto 

Cesta Sabores da Terra e o assentamento Che Guevara em Campos dos Goytacazes/RJ 

 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Ciências Econômicas de Campos da Universidade 

Federal Fluminense como requisito para a obtenção 

do grau de Bacharel em Ciências Econômicas, sob a 

orientação da Prof.ª Dra. Vanessa Lopes Teixeira. 

 

 

 

Aprovada em Campos dos Goytacazes, __________ de _____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

_______________________________________________ 

Dra. Vanessa Lopes Teixeira – UFF 

Professora orientadora 

_________________________________________________ 

Dr. Leonardo Magalhães Leite – UFF 

Membro da Banca 

_________________________________________________ 

Dra. Vanuza da Silva Pereira Ney – UFF 

Membro da Banca 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais 

Por me apoiarem e me incentivarem a tornar este sonho possível; por confiarem em meu potencial até mesmo 

quando eu duvidei que conseguiria e por me amarem. Se não fosse por vocês, este sonho não estaria sendo 

realizado. 

Dedico aos meus avôs paternos e maternos 

Se não fosse o grande exemplo de perseverança e determinação, o amor e dedicação de vocês foram 

fundamentais para esse sonho se tornar realidade.   

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, agradeço às famílias dos agricultores participantes do trabalho pela 

recepção, acolhimento e espaço dados para a realização da pesquisa. 

Em segundo, agradeço as minhas orientadoras, tanto de pesquisa, extensão e de 

monografia, Socorro Lima, Erika Moreira, Vanuza Ney e Vanessa Teixeira pelos 

ensinamentos, inspiração, dedicação e incentivos.  

À Universidade Federal Fluminense e a todos os professores e demais funcionários 

que contribuíram para a minha formação e me fizeram ter certeza a cada período que estudar 

na UFF foi à melhor escolha. 

À minha mãe, por todo apoio e incentivo que me foi dado e que continua dando para 

que eu realize meus sonhos, com garra, foco e determinação. À ela meu muito obrigada, ainda 

vou voar longe e te dar muito orgulho. 

Ao meu pai que em nenhum momento me deixou desamparada, sempre acreditou no 

meu potencial e fez todo o possível para que eu chegasse até aqui.  

Ao meu cachorro, Bob, pois era nele que sempre buscava forças para ultrapassar todos 

os obstáculos. Hoje te carrego somente no coração, mas sempre comigo pois muito mais que 

um cachorro se tornou meu melhor amigo. 

Aos meus avós, que sem a ajuda e todo o amor deles, que mesmo distantes se fizeram 

presentes todos os dias. 

À minha irmã Thaísa, que mesmo com a todas as nossas desavenças sempre esteve ao 

meu lado, e mesmo afastadas sei que nunca deixou de torcer por mim.  

Às minhas amigas do Rio de Janeiro, Lanna e Úrsula, que durante esses quatro anos 

me apoiaram em todos os momentos e que sempre me socorreram nos momentos de 

desespero e vontade de desistir. 

À melhor amiga que a vida poderia me proporcionar, Sofia, que estava sempre pronta 

a me socorrer dando os melhores conselhos e melhores ombros não durante a faculdade, não 

tenho palavras para te agradecer minha equipe. 

A irmã gêmea que a UFF me deu Glaucia, que durante todos os dias desses 4 anos me 

fez companhia, meu deu colo nos momentos difíceis, me fez rir das coisas mais bobas e 

embarcou comigo nas nossas aventuras culinárias e nos nossas caminhadas aleatórias pela 

cidade nos momentos de tédio. Com certeza uma das melhores pessoas que já conheci e que 

com certeza vou levar para além da UFF. A ela meus mais sinceros agradecimentos. 



 

 

 Às minhas amigas que me acolheram no meu primeiro ano em Campos e que juntas 

com a Glaucia compõe minha segunda família, que juntas me ajudaram a construir a melhor 

fase da minha vida e a deixar as melhores lembranças: Janaina, Laudiceia, Lissa e Renata. 

À todos os membros do Pet Ciranda Rural e do NERU, por todos os ensinamentos, 

vivências e oportunidades, agradeço por se tornarem uma família e tornaram o ato da pesquisa 

algo muito prazeroso, agradeço por terem ajudado a me encontrar dentro da faculdade quando 

achei que estava perdida.  

Aos amigos economistas que a universidade me deu, Ana Paula, Matheus ,Laura e 

Katarina, sem o apoio de vocês essa reta final ficaria ainda mais difícil. 

Aos amigos que não mediram esforços para ajudar no trabalho de campo e na visita 

aos assentamentos: Cinthia, Gabrielle, Françoar, Larissa, Katarina, Dayane, Ana Carla, Livia, 

Thalles e Erika. 

À toda minha família paterna de Campos que me acolheu na cidade sem nunca me 

deixaram faltar carinho e amor. Sempre sabendo respeitar minha privacidade e me dando a 

liberdade para viver toda essa experiência que é a Universidade. Em especial aos meus primos 

Simone, Marcelo, Lucas e Leonardo e as minhas tias Marisa, Ely, Neide e Norma. 

Por último quero agradecer ao meu namorado Gabriel, que em todas as minhas 

escolhas me deu suporte e apoio, me acolheu em sua vida no momento em que eu mais 

precisava. Agradeço por toda paixão, carinho, paciência, persistência e dedicação, sem você 

ao meu lado essa jornada teria sido muito mais difícil. Obrigada por embarcar nesse sonho 

comigo e acreditar no meu potencial principalmente nos momentos em que eu mesma 

desacreditava. Em você me inspiro e ganho força para conquistarmos os próximos sonhos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Resumo 

 

A agricultura familiar possui importância na geração de emprego rural e na produção 

de alimentos, que são principalmente voltados para o abastecimento interno e para o próprio 

consumo dos produtores e suas famílias, tendo em vista sua menor escala e a pequena 

incorporação tecnológica. Entretanto, se torna necessário salientar que a produção familiar, 

além de ser um fator que ajuda a reduzir o êxodo rural, ele é fonte de recursos para as famílias 

que possuem menores condições e também contribui expressivamente para a geração de 

recursos, considerando a economia não só do setor agropecuário, mas do próprio país. Através 

de observações realizadas sobre a vida dos agricultores familiar locais, percebeu-se que eles 

vêm encontrando serias dificuldades no que se refere ao desenvolvimento de alternativas 

tecnológicas para a produção e o acesso a novos canais de comercialização.  A partir disso, as 

políticas públicas que foram implantadas no primeiro governo Lula (2002), como o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

surgem como importantes mercados institucionais no que se refere à ampliação dos canais de 

comercialização para os produtos dos assentados.  Em vista disso, foi realizado um trabalho 

de campo para análise do assentamento Che Guevara em Campos dos Goytacazes acerca das 

estratégias e mecanismos utilizados pelos agricultores familiares para sua reprodução social 

dentro do próprio lote, juntamente com uma análise sobre o Projeto Cesta Sabores da Terra, 

organizado pelo Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos (NERU) como um possível mercado 

institucional para os agricultores locais. Dessa forma pode-se observar que os agricultores 

familiares locais ainda necessitam de políticas que estimulem a comercialização de seus 

produtos ou de projetos como feiras locais ou grupos de consumo responsável que podem 

trabalhar junto com as universidades locais como forma de criar novos circuitos curtos de 

comercialização no município. 

Palavras Chaves: Agricultura Familiar; Programa de Aquisição de Alimentos; Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Family farming has a rural production capacity and food production, which are mainly 

focused on domestic supply and the creation of household goods and their families, due to 

their smaller scale and a small technological incorporation. However, it is more demanding 

that family production, besides being a user that helps reduce the rural exodus, is a source of 

resources for families and the main conditions and also contributes significantly to the 

generation of resources, considering the economy not from the agricultural sector, but from 

the country itself. Through observations made on the life of local family farmers, it has been 

noticed that they are finding serious difficulties in what is known the development of 

technological alternatives for production and access to new marketing channels. As a result, 

public policies that were implemented in the first Lula administration (2002), such as the 

Food Acquisition Program (PAA) and the National School Food Program (PNAE), appear as 

important institutional markets channels for the products of the settlers. In view of this, he 

addressed an analysis of the Che Guevara settlement in Campos dos Goytacazes on the 

strategies and mechanisms used by family farmers for social reproduction inside their lot, 

along with an analysis of the Sabores da Terra Basket Project by the Núcleo de Estudos 

Rurais e Urbanos (NERU) as a possible institutional market for local farmers. In this way, it 

can be observed that local family farmers still need policies that stimulate the 

commercialization of their products or projects such as local fairs or groups of responsible 

consumption that can work together with local universities as a way to create new short 

marketing channels in the municipality. 

Keywords: Family Agriculture; Food Acquisition Program; National School Feeding 

Program. 
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Introdução 

Agricultura Familiar consiste em uma forma de organização social, cultural, 

econômica e ambiental, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias, desenvolvidas em 

estabelecimentos rurais ou em áreas comunitárias próximas, gerenciadas por uma família com 

predominância de mão de obra familiar e que apresenta papel relevante para o 

desenvolvimento do país. Esse tipo de produção possui importância no âmbito de impulsionar 

economias locais, promover o bem estar das comunidades e garantir a segurança alimentar 

através da contribuição de uma alimentação balanceada com a proteção da agrobiodiversidade 

e uso sustentavel dos recursos naturais. 

De acordo com Guilhoto, Ichilhara, Silveira, et al (2007),o setor agropecuário familiar 

é sempre apontado por possuir importância na geração de emprego e na produção de 

alimentos, muitas vezes voltados para o autoconsumo, ou seja, possuem maior enfâse nas 

funções de caráter social do que nas econômicas, tendo em vista sua menor esacala e 

incorporação tecnológica. Contudo, se torna necessário salientar que a produção familiar, 

além de ser um fator que ajuda a reduzir  o êxodo rural, é fonte de recursos para as famílias 

que possuem menores condições e também contribui expressivamente para ageração de 

riqueza, considerando a economia não só do setor, mas do próprio país. 

Durante os últimos anos, no Brasil, importantes transformações ocorreram para a 

agricultura brasileira, principalmente após a constituição de 1988, pois realizou-se mudanças 

significativas em relação ao desenvolvimento rural, como a inclusão desses trabalhadores na 

Previdência Social e a desapropriação de terras particulares improdutivas. 

Segundo Lima e Pitaguari (2005), políticas públicas que compreendem gastos capazes 

de diminuir os custos de produção e viabilizar o setor produtivo melhoram as condições 

estruturais de crescimento e desenvolvimento da economia local. Sendo assim, as políticas 

públicas voltadas à promoção da agricultura familiar poderiam contribuir para a diminuição 

de algumas das dificuldades históricas para o desenvolvimento do setor como, por exemplo, a 

baixa capitalização, a dificuldade de acesso ao crédito e o acesso aos mercados modernos pela 

adoção de novas tecnologias. Tendo superado estas dificuldades, o setor poderia então 

contribuir para a economia local e para o desenvolvimento das sociedades onde estão 

inseridos. (JUNQUEIRA ; LIMA, 2008). 

Com a Previdência Social foi aberto um canal para criação de politicas públicas para 

beneficiar o meio rural, pois logo após a criação do sistema previdênciario verificou-se que no 

país, foram implantadas programas com o mesmo intuito de amparar os agricultores 
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familiares. Dentre eles podemos citar, as linhas de créditos para a produção e investimento 

agrícola no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), e a obrigatoriedade de pelo menos 30% da aquisição desses alimentos pelas 

ecolas públicas como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

Neste âmbito, Junqueira e Lima (2008) declaram que os principais impasses 

enfrentados pelos agricultores familiares no Brasil e as singularidades do setor requerem 

políticas públicas pertinentes, que viabilizem estes pequenos empreendimentos produtivos, 

auxiliem na manutenção do produtor rural no campo – reduzindo o fluxo do êxodo rural – e 

contribuam para o desenvolvimento regional. 

 

Justificativa do tema 

O interesse por esse tema surgiu a partir do momento em que entrei para o Núcleo de 

Estudos Rurais e Urbanos (NERU) e para o PET Ciranda Rural coordenado pelas professoras 

Vanuza Pereira da Silva Ney; Erika Vanessa Moreira e Maria do Socorro Bezerra de Lima, 

onde consegui vivenciar novas experiências, enquanto sujeito social e acadêmico. O convívio 

em grupo e os debates acadêmicos, sociais, culturais, políticos e, principalmente, em torno da 

temática envolvendo a agricultura familiar, me proporcionaram não somente conhecimento, 

mas também uma maior sensibilidade para o universo do meio rural.  

Motivada por um conjunto de indagações, desde 2015.1, dediquei minha atenção 

maior a questão dos mercados institucionais, onde desenvolvi um projeto de Iniciação 

Tecnológica sobre Agricultura Familiar e Mercados Institucionais no município de Campos 

dos Goytacazes, como bolsista do CNPQ. 

O território Norte Fluminense vem desenvolvendo nos últimos anos um conjunto de 

iniciativas de inovação e experiências dos próprios agricultores envolvidos na rede de 

Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento de tecnologias 

alternativas de produção em sua dimensão instrumental (em como produzir) e que tem 

alcançado resultados. Todavia, ainda são poucas as iniciativas locais voltadas para a 

comunicação das políticas públicas de acesso aos mercados locais e regionais e a 

comercialização dos produtos agrícolas.  

Uma das principais dificuldades da agricultura familiar refere-se à questão do 

desenvolvimento de alternativas tecnológicas para a produção e o acesso aos mercados e a 

comercialização dos produtos agrícolas. A propagação de tecnologias alternativas para a 

produção tem sucedido, no entanto, a questão do acesso aos mercados e a comercialização da 
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mercadoria, ainda se estabelece num grande desafio e no principal gargalo da inclusão 

socioprodutiva destes atores sociais. 

Como tentativa de reverter esse quadro surge o projeto de extensão universitário Cesta 

Sabores da Terra, que tem como finalidade criar novos canais de comercialização 

provenientes da agricultura local no interior da UFF-Campos. O projeto está interligado ao 

movimento de consumo de alimentos conhecido como Slow Food (circuito curto), que busca 

valorizar a adoção de sistemas de produção de alimentos tradicionais de escalas locais de 

comercialização, sem uso de substâncias tóxicas e fertilizantes. Ele também incentiva debates 

sobre políticas públicas de consumo de alimentos benéficos à saúde, ao meio ambiente e às 

relações sociais de trabalho, indo a contraponto aos circuitos nacionais de comercialização 

que visam somente o viés econômico da produção, negligenciando as relações sociais e 

ambientais 

Nesse sentido, espera-se que o trabalho proposto possa contribuir para o 

aprofundamento do debate sobre mercados institucionais, e políticas públicas voltadas para a 

diversificação da comercialização dos produtos da agricultura familiar. 

 

Hipótese 

Será testada como hipótese de que a manutenção dos agricultores familiares 

assentados de reforma agrária no meio rural pode ser auxiliada pelo acesso aos mercados 

institucionais e pelos mercados informais locais direcionados para os aspectos de 

comercialização 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar as formas de comercialização que 

contribuem para a fonte de geração e complementação de renda para os agricultores do 

Assentamento Che Guevara localizado no distrito de Marrecas no município de Campos dos 

Goytacazes no Rio de Janeiro. 

 

Objetivo Especifico 

Realizar um estudo sobre o panorama geral da agricultura familiar no Rio de Janeiro, 

dando um enfoque maior no município de Campos dos Goytacazes. 

Um estudo sobre os programas de políticas públicas implantadas no governo Lula e 

quais foram os seus pontos positivos e negativos para os agricultores familiares. 
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Avaliar a contribuição do Projeto de extensão Cesta Sabores da Terra, organizado pelo 

Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade Federal Fluminense como possível 

canal de comercialização para os produtos da agricultura familiar. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para se alcançar os objetivos deste trabalho consiste em uma 

abordagem interdisciplinar, que permeia a combinação de dados tanto de caráter exploratório 

quanto de caráter descritivo. 

Sendo assim, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, que através do método 

qualitativo e quantitativo, buscou analisar uma diversidade de dados coletados no 

assentamento Che Guevara e com os agricultores assentados participantes do projeto Cesta 

Sabores da Terra em diferentes momentos por meio de diversas fontes de informações obtidas 

mediante a observação participante. 

Desta forma, o levantamento bibliográfico foi realizado em 3 etapas distintas de 

abordagem:  

i) Levantamento bibliográfico sobre o panorama econômico do município de 

Campos dos Goytacazes 

ii) Levantamento Bibliográfico acerca dos temas Agricultura Familiar e Mercados 

Institucionais no Brasil 

iii) Análise dos dados coletados no assentamento Che Guevara em Campos dos 

Goytacazes e dos Dados sobre o Projeto Cesta Sabores da Terra 

O assentamento Che Guevara foi o escolhido para realização desta coleta de dados, 

por possuir um número expressivo de participantes do projeto Sabores da Terra desde a sua 

fundação; e que por isso nos deu amplo acesso a liderança local, o agricultor Davi Barbosa, e 

ao assentamento como um todo.  

Esta monografia dividi-se em 3 capítulos, além da introdução e das considerações 

finais. O primeiro apresenta um referencial bibliográfico acerca do panorama da Agricultura 

Familiar a partir de uma análise macro e micro regional. 

O segundo trata-se de uma revisão de literatura sobre os temas que permeiam os 

mercados institucionais, e análise dos programas de políticas públicas como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, e a abrangência 

destes no município estudado. 
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No terceiro capítulo apresenta-se um estudo de caso sobre a inserção dos agricultores 

do assentamento Che Guevara nos mercados institucionais juntamente com suas dinâmicas 

produtivas e fontes de renda. Além de contar com uma análise de resultados obtidos através 

do projeto Cesta Sabores da Terra. 

Para a realização da coleta de dados, foi utilizada a observação direta, através da 

aplicação de questionários previamente estruturados, contendo perguntas sobre os mercados 

institucionais, as linhas de crédito e as fontes de comercialização da produção, além de 

informações fornecidas pelos sites do INCRA e do IBGE juntamente com a ampla leitura de 

trabalhos científicos que permeiam esse tema. 
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Capítulo 1 

Agricultura Familiar em Campos dos Goytacazes 

Neste capítulo é ressaltada a importância da agricultura familiar no município de 

Campos dos Goytacazes/ RJ, sendo realizado um antecedente histórico e mostrando os 

entraves sofridos com sua economia, partindo de uma região macro como o Brasil para uma 

região micro que é Campos dos Goytacazes. 

 

1.1 Panorama da Agricultura Brasileira 

A agropecuária obteve um aumento na participação do PIB nacional de cerca de 10% 

entre os anos de 2010 e 2014, considerando apenas o valor bruto da produção. Se utilizarmos 

o conceito de agronegócio, que de acordo com a Associação Brasileira de Agronegócios, é a 

“Soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de 

produção nas unidades, do armazenamento, processamento e comercialização dos produtos 

agrícolas e itens produzidos a partir deles.”, a participação desse complexo agroindustrial 

chega a 45% do PIB nacional, mostrando o seu alto efeito multiplicador do setor sobre a 

economia (IBGE, 2014). 

O Brasil se tornou conhecido por ser um dos maiores exportadores de produtos 

primários, dado que dispõe de uma gigantesca área fértil (SECCO, 2004). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mesmo com o 

país passando por momentos de crise, o ano de 2017 deve apresentar crescimento de 

aproximadamente 2% no setor agropecuário, esse desenvolvimento ocorre devido à produção 

de grãos como soja, milho e feijão.  

Esses dados demonstram a capacidade de produção que o Brasil tem no seu setor 

primário, visto que possui um clima favorável, que possibilita duas ou mais safras por ano, 

grandes extensões de terra que ainda não foram utilizadas, disponibilidade de água, 

produtores e agroindustriais com bom nível tecnológico, demanda mundial por alimento 

crescente e acima de tudo, grande potencial de aumento no consumo interno (ROCHA; 

COSTA, 2011). 

De acordo com Borges (2009), mesmo com esses dados o setor agrícola brasileiro 

ainda apresenta muitos problemas, sendo o principal deles o de escoamento da produção, visto 

que a maior parte ainda é realizada por rodovias em que a maioria encontra-se em péssimo 

estado de conservação, o que gera grandes problemas na logística. 
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Outra grave dificuldade está no armazenamento da produção, pois o país não dispõe de 

políticas de armazenamento das safras, impondo assim a necessidade da venda imediata, 

deixando o país a mercê das flutuações de preços decorrentes de variações nos preços das 

safras, além de não garantir a estabilidade dos rendimentos aos produtores (FILHO; LIMA; 

2011). 

Para além da agricultura voltada para exportação de commodities, sobressai-se a 

agricultura de pequenos e médios estabelecimentos orientada para o mercado doméstico. 

Logo, há assim dois modelos de agricultura no país.  

 

1.2 Agricultura Patronal x Agricultura Familiar 

De acordo com GUANZIROLLI (2001), é notório que os países mais desenvolvidos 

possuem uma forte presença da agricultura familiar. Pois esta possui um papel de extrema 

importância na dinamização da estrutura econômica desses países, além de formar sociedades 

mais democráticas e equitativas. Com base na garantia do acesso a terra, além de fomentarem 

a economia, a agricultura familiar ainda consegue auxiliar na transição de uma economia rural 

para uma economia urbano-industrial de forma que seja socialmente equilibrada 

(GUANZIROLI, 2001). 

Pode-se notar que há um desequilíbrio socioeconômico que caracteriza os países em 

desenvolvimento, pois mesmo adotando estratégias de modernização, eles ainda mantêm a sua 

estrutura agrária, e sofrem com a carência de políticas para o incentivo da produção familiar 

(GUANZIROLI, 2001). No Brasil, os latifúndios possuem um maior alcance a essas políticas 

em relação aos pequenos proprietários, fazendo assim com que a agricultura familiar fique 

historicamente marginalizada. 

Apesar das dificuldades, a agricultura familiar vem ganhando destaque e criando uma 

nova dinâmica no setor agrícola nacional, sendo responsável pelo abastecimento de cerca de 

60% do mercado doméstico. De acordo com o último Censo Agropecuário disponível, a 

agricultura familiar responde por 36,65% do Valor Bruto da Produção (VBP) agrícola (IBGE. 

Censo Agropecuário, 2006). Segundo a Secretaria de Agricultura Familiar, cerca de 3,8 

milhões de pessoas trabalham em estabelecimentos familiares, o que corresponde a 77% da 

população ocupada na agricultura. Em relação à produtividade, este segmento apresenta maior 

rendimento por unidade de área e, além disso, foi a que obteve maior crescimento econômico 

por unidade de área na década de 1990: 75% contra 40% em relação à agricultura patronal 

(BARROS, 2006). 
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A maior dificuldade encontrada por eles é a mesma relatada pelos grandes produtores, 

o escoamento da produção, pois mesmo com todos os problemas financeiros e técnicos, os 

produtores familiares conseguem produzir uma quantidade suficiente para abarcar os 

mercados, porém no momento de vender a sua produção enfrentam grandes dificuldades.  

O recurso ao atravessador ainda é o principal meio de escoamento de seus produtos, 

ocasionando preços baixos, tornando muitas vezes desvantajoso trabalhar só com a terra, 

levando-os a complementar a renda com atividades não-agrícolas precárias, ou até tendo que 

abandonar o meio rural. 

 

1.3 A Agricultura Familiar no Censo Agropecuário de 2006 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006 que foi realizado pelo IBGE e que de 

acordo com FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES (2009), essa publicação provocou e 

continua provocando um debate público sobre a situação atual da agricultura brasileira, além 

de subsidiar o diagnóstico das políticas de desenvolvimento rural. Nesses 10 anos de Censo 

Agropecuário ocorreram inúmeras modificações na agricultura nacional, dentre eles podemos 

destacar: i) a expansão da soja em novas regiões, como no sul do Maranhão e Piauí e no oeste 

da Bahia, ii) expansão da cultura da cana e das usinas de açúcar e álcool na Região Sudeste e 

Centro-Oeste, iii) criação de políticas agrícolas voltadas para a agricultura familiar, iv) 

construção de uma rede de proteção social, com principal objetivo de ampliar o acesso à 

previdência social na área rural e ao Programa Bolsa Família, v) o aumento da criação de 

assentamentos rurais no contexto da reforma agrária, vi) expansão da produção de papel e 

celulose por grandes empresas transnacionais, com a compra de grandes áreas, vii) a 

ampliação das exportações agrícolas e  viii) extrangeirização das terras1. 

O período entre os censos de 1995/96 e 2006, corresponde a um período de alteração 

radical na economia brasileira, como a implementação das reformas para estabilização 

financeira, o Plano Real, privatização de estatais, maior liberdade comercial, criação do 

Mercosul, desregulamentação do mercado interno e eliminação de tarifas. Mesmo ocorrendo 

um aumento das exportações, maior parte da produção agrícola ainda era voltada para 

abastecer o mercado interno, tendo aumento da produção agrícola, principalmente na 

plantação de soja e de cana-de-açúcar. De acordo com os dados do IBGE, o Produto Interno 

Bruto (PIB) do Brasil era de R$ 705,6 bilhões em 1995 e passou para R$ 2,369 trilhões em 

                                                           
1 Investimentos estrangeiros no setor primário brasileiro vêm resultando na aquisição de muitas terras. De acordo 

SAUER & LEITE (2012), entre novembro de 2007 e maio de 2008, estrangeiros adquiriram em torno de 1.533 

imóveis na área rural brasileira, o que corresponde aproximadamente 226.920 hectares. 
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2006, o PIB per capita aumentou de R$ 4,4 mil em 1995 para R$ 12,8 mil em 2006, o valor 

adicionado a preços básicos da agropecuária passou de R$ 35,6 bilhões para R$ 111,2 bilhões. 

Apesar desse maior dinamismo do setor, houve uma redução da população ocupada nos 

estabelecimentos rurais, caindo de 17,9 milhões de pessoas para 16,6 milhões de pessoas. 

(FRANÇA, DEL GROSSI; MARQUES; 2009). 

Os dados que foram disponibilizados pelo último Censo Agropecuário nos mostram 

que embora fossem encontrados 4.367.902 estabelecimentos de agricultores familiares, 

correspondentes a 84,4% dos estabelecimentos rurais brasileiros que ocupam uma área de 

80,25 milhões de hectares, eles ainda são correspondes a apenas, 24,3% da área ocupada pelos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros, ou seja, ainda há uma acentuada concentração da 

estrutura agrária brasileira.  

O Sudeste foi apontado como a terceira região com maior número de estabelecimentos 

familiares, tendo 699.978 estabelecimentos, equivalendo a 16% do total, ocupando o que 

equivale a 15,9% do total da área (12.789.019 ha). Comparado com o Censo de 1995/96, isso 

representa um aumento de 1% em relação à quantidade de estabelecimentos, mas uma queda 

de 2% em relação à área ocupada. 

No Censo de 2006, a condição do produtor em relação a terra retrata, que dos 4,3 

milhões dos estabelecimentos de agricultores familiares, são proprietários,  74,7% (3,2 

milhões), abrangendo 87,7% da área, onde 170 mil correspondem aos assentados sem 

titulação definitiva e 691 mil são produtores temporários, o que inclui os arrendatários, 

parceiros e ocupantes. Conforme FRANÇA et al.(2009), a agricultura familiar brasileira 

possui uma competência de rápido acréscimo de produtividade e quantidade de alimentos, se 

ela for apoiada por políticas públicas, criadas especialmente para esse segmento. 

 Outro dado relevante apontado pelo Censo refere-se à empregabilidade da mão de 

obra no país, que no ano de 2006 correspondia 78,8%, ou seja, 13.048.855 pessoas.  

 

1.4 Agricultura Familiar na Região Sudeste 

A agricultura familiar na região Sudeste, representa 57% do total da população no 

setor. Sendo responsável por 38% do total dos estabelecimentos agropecuários, onde sua 

produção corresponde em média à R$14 mil anualmente. A agricultura familiar teve uma 

maior participação em alguns dos setores, como na produção de animais de grande porte, na 

agroindústria, na horticultura e, principalmente na extração vegetal (Censo Agropecuário, 

2006).  
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O Valor Bruto de Produção (VBP) dos pequenos produtores reforça a capacidade da 

produção da agricultura familiar em relação à agricultura patronal, comparando os dois 

últimos censos. Esses dados só confirmam que a agricultura familiar tem uma capacidade de 

plantação que pode e deve ser cada vez mais explorada, potencializada e incentivada pelo 

Governo Federal (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES; 2009). 

A dinâmica da agricultura familiar no Sudeste possui uma grande ligação ao 

movimento da agricultura patronal, ou seja, ela é sujeita aos momentos de expansão e crise. A 

pesquisa da renda monetária por estabelecimento e per capita, mostra a diferença que existe 

entre os estados da mesma região. Enquanto que em São Paulo, a renda monetária bruta média 

da agricultura familiar é de 53 salários mínimos por estabelecimento/ano e a renda per capita 

é de 19,6 salários mínimos, em Minas Gerais, esses valores são três vezes menores, apesar de 

concentrarem 60% da mão de obra empregada na região Sudeste (FILHO; LIMA; 2011). 

 

1.5 Agricultura Familiar no estado do Rio de Janeiro 

A Agricultura Familiar no Estado apresenta baixa expressão, mesmo possuindo uma 

produção de pescado, horticultura e de leite significativa. Dado que é o segundo maior pólo 

industrial do país, responsável por 75% da produção nacional de petróleo e gás natural (IBGE, 

2016). 

O rural do Rio de Janeiro sofreu um esvaziamento em função da forte concentração de 

recursos e demográficos na região metropolitana do estado. Essa centralização gera um 

desequilíbrio entre as regiões, causando uma exclusão política e social das cidades do interior 

do estado (SILVA, MARAFON, 2004). 

Segundo dados do IBGE (2015), as áreas responsáveis pela agricultura tradicional 

possuem índices mais baixos de modernização produtiva em relação às responsáveis pelas 

atividades agropecuárias. 

Como as grandes propriedades ocupam um território considerável do estado, por 

possuírem uma participação mais expressiva nas exportações do país, os agricultores 

familiares passam por uma grave crise devido à concentração fundiária e a escassez de 

políticas agrícolas mais eficazes. No entanto, depois de terminado os ciclos fluminenses de 

exportação do açúcar e do café, grande parte dos proprietários responsáveis pela 

comercialização desses produtos passou a sofrer pela falta de dinamismo em suas atividades, 

devido à descapitalização oriunda da falência das grandes lavouras locais (SILVA, 

MARAFON, 2004). 
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Dado a dificuldade dos pequenos produtores sobreviveram apenas da agricultura, 

devido a baixos retornos de capitalização, uma das alternativas acionadas para garantir a sua 

reprodução social familiar é a pluriatividade, ou seja, além de trabalharem em seus lotes de 

terra, eles realizam trabalhos como prestação de serviços na construção civil, comércio, 

empregos domésticos, entre outros, como uma tentativa de complementação de renda 

(TEIXEIRA, 2009).  

De acordo com dados do IBGE (2014), a região norte fluminense é historicamente a 

que possui maior produtividade no setor agropecuário do estado, sendo o cultivo de cana de 

açúcar o principal responsável por essa larga produção. 

 

1.6 Agricultura Familiar na Região Norte Fluminense 

A região Norte Fluminense é formada pelos municípios de Campos dos Goytacazes, 

Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São 

Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Esta região que apresenta uma população 

estimada pelo IBGE (2014) de 895.000 habitantes e um PIB, a preços correntes em 2012, de 

R$ 72.000.000.000 (setenta e dois bilhões) com destaque para o município de Campos dos 

Goytacazes que apresenta uma densidade demográfica de 115,16 habitantes por kilometro 

quadrado e o maior indicador em do Produto Interno Bruto (ver quadro 1). 

Quadro 1: Produto Interno Bruto (R$1.000): Municípios do Norte Fluminense 2013 e 2014. 

Municípios 2013 2014 

Campos dos 

Goytacazes 

58.249.456 120.693,92 

Carapebus 858.069 62.013,11 

Cardoso Moreira 289.192 22.228,24 

Conceição de 

Macabu 

262.438 12.350,85 

Macaé 19.181.481 91.676,24 

Quissamã 4.863.659 205.560,24 

Rio das Ostras 14.883.443 112.657,93 

São Fidelis 604.913 18.063.82 

São Francisco do 

Itabapoana 

1.381.387 24.044,67 

São João da Barra 7.230.430 258.723,38 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE 

Os municípios mais populosos mantém suas posições relativas em termos do PIB de 

2013 segundo IBGE. Campos dos Goytacazes (R$ 58 bi) e Macaé (R$ 19 bi) detém (juntos) 

80% da produção regional. Em um segundo patamar encontra-se São João da Barra (R$7bi) e 

Rio das Ostras (R$14bi), contribuindo com 14% do produto da região. Os demais (seis) 

municípios respondem por apenas 4% do PIB da região Norte, participando individualmente 

com até 1,5% da produção. 

        A produção açucareira foi à principal atividade desta região. Porém, nas últimas décadas, 

o petróleo e o gás natural assumiram importante papel na economia regional reinserindo esta 

região em importância no conjunto da economia estadual. Com a exploração petrolífera da 

Bacia de Campos, o crescimento do PIB nas cidades beneficiadas com a receita provenientes 

dos royalties passou a ser um fator importante. Esta receita em parte explica a recente 

dinâmica urbana presenciada nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, 

São João da Barra e Carapebus. Simultaneamente, novos investimentos na área de mineração 

têm dinamizado as atividades econômicas regionais. Contudo, o cultivo da cana-de-açúcar e a 

produção do açúcar/álcool ainda se posicionam com destaque na economia, sobretudo com a 

participação do município de Campos dos Goytacazes.  

A despeito da crise que afetou está atividade e foi responsável pelo fechamento de 

inúmeras usinas, o setor se reestruturou modernizando suas plantas industriais através da 

mecanização e concentração da produção em grandes unidades (COEP, 2009). 

Em termos fundiários, o município de Campos dos Goytacazes apresenta fortes 

disparidades, ao lado da cultura canavieira e da pecuária caracterizada pelo grande latifúndio 

se desenvolveram reduzidos estabelecimentos familiares, ou médias propriedades voltados 

para a produção de mercadorias do setor alimentício, bem como para a produção de cana-de-

açúcar e sua transformação. De acordo com os dados da Cooperativa Agroindustrial do 

Estado do Rio de Janeiro (COAGRO, 2012) a partir dos anos de 1990, o município passou por 

um exaustivo processo de rearranjos territoriais resultantes do processo de reestruturação 

econômica, onde ocorreu o fechamento de 16 das 20 usinas de cana-de-açúcar presentes na 

região, e a implantação dos assentamentos rurais, fruto da pressão exercida pelo MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais). A despeito dos problemas que cercam a política 

fundiária (terras de baixa fertilidade e produtividade, infraestrutura inadequada, crise hídrica 

entre outras) essas áreas apresentam fortes potenciais produtivos e, um papel importante na 

agricultura campista (CARVALHO & KATO, 2009).  
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Muitas estudos relatam que os assentamentos promovem mudanças importantes na 

estrutura fundiária (LEITE,et al, 2004; SANTANA, et al. .2009.; SPAVOREK, 2003) 

tornando-se mais visíveis à medida que crescem o número de projetos de assentamento 

concentrados num mesmo raio de influência (CARVALHO; KATO, 2009). 

Os assentamentos da reforma agrária, que tiveram maior expressividade a partir de 

1996, possuem um papel de extrema importância no desenvolvimento do setor agropecuário 

do município conseguindo, o abastecimento de parte do mercado interno. Porém suas 

dificuldades não são diferentes do restante da agricultura familiar do município, pois essa 

renda gerada na atividade apenas tem conseguido manter os produtores no lote e na produção, 

sem expectativa de expansão, tendo obstáculos nos canais de escoamento e comercialização 

que dificultam ainda mais esta atividade econômica entre estes agricultores. Logo, há a 

necessidade de criação de políticas públicas diferenciadas para este segmento por parte do 

município. 

 

1.7 Agricultura Familiar em Campos dos Goytacazes 

O município de Campos dos Goytacazes encontra-se na região Norte Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, possuindo a maior extensão territorial do Estado com 4.037 Km² e 

uma população estimada pelo IBGE para 2017 em 490.288 habitantes, onde de acordo com o 

Censo demográfico de 2010 apenas 45.005 habitantes vivem no meio rural e 418.725 

habitantes vivem no meio urbano.  

Figura 1 :População residente, por situação do domicílio e sexo - 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

O município é o principal pólo agropecuário do estado do Rio de Janeiro com uma 

área agrícola correspondente a um quinto da área de todo o estado. O crescimento recente 

desta atividade econômica relata uma possível estagnação econômica e uma diminuição da 
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participação da agropecuária e da agroindústria no PIB municipal (CARVALHO; KATO, 

2009). Através da comparação entre os dois últimos censos agropecuários é apontado um 

pequeno crescimento da área agricultável, do número de estabelecimentos e do número de 

trabalhadores ocupados. Essa análise também apontou a substituição de culturas agrícolas por 

pastagens que tiveram relativo aumento, de cerca de 20% em detrimento da área com culturas 

agrícolas. Ou seja, o cultivo municipal ainda encontra-se fortemente concentrado na pecuária 

e na produção da cana de açúcar, inclusive nos assentamentos locais. Porém, despontam, em 

escalas menores, as culturas tradicionais, como a da mandioca e do milho, praticadas em 

pequenas propriedades em conjunto com as novas culturas como a da fruticultura (de abacaxi, 

coco, maracujá e laranja) (CARVALHO; KATO, 2009). 

O município, a partir do ano de 2009, começa a passar por algumas mudanças na sua 

conjuntura, que são apontados por alguns fatores principais, como a descoberta das grandes 

reservas de petróleo e gás natural na camada do “pré-sal” com uma ampliação do horizonte e 

da escala de produção da Indústria do Petróleo e Gás na região.  A economia da cidade, após 

uma década marcada por taxas de crescimento sensivelmente inferiores às da região inicia 

uma nova fase a partir de sua reinserção na logística estadual, com a atração de novas 

empresas, uma melhoria no mercado nacional e internacional para açúcar e álcool e com 

expectativas de melhor inserção na cadeia produtiva do petróleo e do gás. Por outro lado, 

houve pouco sucesso em relação aos últimos programas de revitalização e modernização da 

agropecuária municipal e regional. (FILHO; LIMA; 2011) 

O desenvolvimento diversificado da produção local é plausível quando o aumento da 

produtividade das culturas disponibiliza as terras que sobram, o que leva a ampliação da 

produção de novas culturas. A concorrência está vinculada ao uso da agricultura irrigada, 

onde sua implantação e seu desenvolvimento necessitam ser muito bem organizados. É 

necessário um grupo executivo voltado ao planejamento e centralização das atividades de 

apoio à modernização agropecuária no município, sendo responsável pela condução, gestão, 

coordenação, elaboração e acompanhamento dos projetos e ações de apoio.  

Campos dos Goytacazes é considerado a principal região agropecuária do estado do 

Rio de Janeiro, possuindo uma participação expressiva no PIB municipal. Porém os dados 

revelam uma queda na produção do leite em 33% e no número de tratores em 13,8%, aumento 

da área cultivável em 10,2%, uma elevação no número de estabelecimentos em 14,75% e no 

número de trabalhadores ocupados. Identificando assim uma estagnação da produtividade. 

A comparação entre a evolução da agropecuária campista e da região Sudeste nos 

mostra diferenças na evolução ainda mais expressivas como, a substituição da pecuária por 
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culturas agrícolas, a diminuição do número de trabalhadores contratados e a elevação da 

produtividade do trabalho na cana e na pecuária leiteira no sudeste não se repetem na 

realidade campista. O crescimento da criação de bovinos em 9% e o número de negócios 

ligados a essa atividade em 50% é paralelo à queda da produção do leite, demonstrando uma 

direção oposta à da maioria das regiões agropecuárias do sudeste e também da média estadual 

(FILHO; LIMA; 2011). 

Com a crise do açúcar e o fechamento de inúmeras usinas no município, os 

agricultores locais passaram a valorizar mais os circuitos curtos de produção e a 

diversificação de sua plantação e na agregação de valor. Dado que a principal dificuldade 

relatada por eles é em relação ao desenvolvimento de alternativas tecnológicas para a 

produção e o alcance aos mercados para comercialização de seus produtos. Como tentativa de 

reverter esse quadro, vem se criando alguns novos canais para comercialização municipal, 

como por exemplo, a Feira Agroecológica que ocorre semanalmente na Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF) e a Feira da Roça que ocorre toda sexta feira na Rua 

Lacerda Sobrinho no Centro de Campos dos Goytacazes. Porém a diversidade de artigos 

vendidos por esses canais ainda não é suficiente e a dificuldade em se manter a rotatividade 

dos produtos é enorme. 

O predomínio da comercialização municipal ainda se encontra no entorno dos circuitos 

mais longos de produção, onde acaba indo parar no CEASAs estaduais, sendo a maioria 

enviada para o de Nova Friburgo, através dos atravessadores, que possuem maior poder de 

articulação com os grandes empreendimentos (CAMPEÃO, 2013). Ou seja, muitas vezes, os 

produtos saem em direção ao CEASA de Nova Friburgo e voltam para o município através 

dos grandes empreendimentos como as redes de supermercados e hortifrutis.  

Desta forma, as políticas públicas que são voltadas para o setor, como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

se mostram como canais fundamentais para a comercialização dos produtos agrícolas, bem 

como fomentadores de geração de emprego e renda no campo, somando se a isso a 

possibilidade de atender aos aspectos relacionados à segurança alimentar e nutricional dessas 

populações em nível regional. 

Esse assunto sobre os mercados institucionais e a problemática com a comercialização 

dos produtos dos agricultores familiares será melhor abordado no próximo capítulo. 
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Capítulo 2 

Mercados Institucionais voltados para agricultura familiar: Um estudo sobre o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) 

O presente capítulo trata sobre um histórico dos mercados institucionais no Brasil, 

como estes foram implantados e as suas funcionalidades, dando um enfoque maior nos 

programas de políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e nos problemas de acesso dos 

agricultores familiares a esses mercados. 

 

2.1 Mercados institucionais no Brasil 

As políticas públicas que são direcionadas à agricultura familiar brasileira, até meados 

da década de 1990, resumiam-se em extensão rural e concessão de crédito para inovação 

tecnológica e apoio à produção. Essa perspectiva é um reflexo do processo de “modernização 

conservadora” levado a cabo no Brasil desde a década de 1960 (KAGEYAMA, 2004). Com o 

empobrecimento rural e a concentração de terras, a atuação do Estado a partir de meados dos 

anos de 1990 é também direcionada para a redistribuição fundiária (Reforma Agrária e 

Programas como o Banco da Terra), bem como a ampliação do acesso ao crédito (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).  

Na última década tem-se a implantação dos chamados mercados institucionais (MI). 

Essa mudança de foco é resultado da pressão dos movimentos sociais ligados à agricultura 

familiar que desde o final do período pós-ditadura militar intensificaram sua atuação. 

Retomada pela luta da reforma agrária e melhores condições de trabalho e vida, a 

partir de meados da década de 1980, com o processo de redemocratização de uma nova 

república. Os movimentos sociais do campo denunciaram a situação de exclusão social e 

econômica no meio rural brasileiro e a inviabilidade das políticas desenvolvimentistas do 

Estado autoritário. A partir dos anos 2000 temas como comercialização da produção, acesso a 

mercados e garantia de preço figuram entre as principais reivindicações desses movimentos 

(SACCO DOS ANJOS e CALDAS, 2008). 

Essa ampliação das políticas públicas direcionadas para o meio rural é acompanhada 

pela mudança do direcionamento das pesquisas acadêmicas, focando agora na necessidade de 

se mostrar a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento rural, como 
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preservação de um estilo de vida e de uma cultura, e não apenas para o desenvolvimento 

produtivo das unidades de produção agropecuária.  

Becker e Sacco dos Anjos (2008) afirmam que o quadro de crise econômica e 

produtiva acaba levando o Estado a tomar atitudes que venham a afirmar a agricultura 

familiar como ferramenta estratégica à promoção da soberania alimentar com produção 

diversificada de alimentos e matéria-prima (FAO/INCRA; 1994) O debate sobre o 

desenvolvimento rural e a agricultura familiar ganha, assim, destaque. Para muitos essa forma 

de produção garante o abastecimento alimentar da população, ao mesmo tempo em que 

promove um desenvolvimento equilibrado em termos sociais e ambientais (CARMO, 1998).  

Como afirma Zander Navarro (2001), há dois momentos no discurso político e 

acadêmico acerca do desenvolvimento rural que merecem ser pontuados. Um primeiro, da 

década de 1970, de caráter conservador, apoiava-se na noção de desenvolvimento econômico 

como meio de desenvolvimento social. O outro, desde os anos 90 com os acontecimentos que 

culminaram na criação do PRONAF, com enfoque triplo no caráter econômico, social e 

ambiental. Esse período caracteriza-se também pelo espaço que a agricultura familiar ganha 

na criação e definição de políticas públicas. 

Muller (2007) resgata a trajetória das políticas destinadas ao meio rural brasileiro: 

primeiro dirigem-se à distribuição de terras (estrutura fundiária) e em um segundo momento 

concentram-se no desenvolvimento de uma política previdenciária aos trabalhadores rurais. E 

por fim, com a instituição do PRONAF em 1996, direcionam-se à agricultura como forma 

social de produção. O objetivo desta política é gerar crédito para custear a produção 

agropecuária. Embora o acesso ao crédito represente um marco na história da intervenção 

estatal na agricultura familiar (SACCO DOS ANJOS et. al., 2003.), ela concentra muitas 

críticas por restringir-se a uma mera política de custeio e também pelo montante 

disponibilizado à agricultura familiar ser muito inferior ao disponibilizado à agricultura 

patronal. 

Depois de anos de luta do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais 

(MSTTR), no inicio da década de 1960, saiu a Lei nº 11/71, que garantia aos agricultores a 

seguridade previdenciária. Porém somente com a criação da Constituição Federal no ano de 

1988, que esses foram incluídos no Regime Geral de Previdência Social. Entretanto, esse 

acesso ainda é bastante questionado por alguns setores do governo, pois alegam que elas 

causam um défcit no sistema, alegando que a arrecadação por parte dos mesmos é baixa e que 

eles já possuem elevados gastos através dos benefícios rurais garantidos (CONTAG; 2016).  
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Com a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2002, a temática da 

realização da reforma agrária voltou a ganhar destaque, pois passou a considerar essa política 

como de grande relevância para o desenvolvimento rural, sendo ela baseada na 

desapropriação de terras improdutivas, juntamente com a produção de alimentos voltados para 

o combate a pobreza e a recuperação dos assentamentos rurais, dando aos agricultores mais 

infra-estrutura social, econômica, com assistência técnica e acesso a linhas de créditos 

agrícolas. Foi a partir dessa reforma proposta pelo governo que surgem importantes mercados 

institucionais de combate a fome e a pobreza rural. 

Sendo assim, os mercados institucionais, de acordo com Villa Real (2011,p.58) 

“englobam as compras governamentais de alimentos para serem utilizados em programas e 

organismos públicos, tais como a alimentação escolar, hospitais, presídios,  entre outros.” Ou 

seja, esse mercado é uma forma de proteção do Estado para as populações colocadas a 

margem cotidianamente, sejam elas as que não tem acesso aos alimentos ou sejam elas as que 

possuem dificuldade de venda de seus produtos no mercado. 

As transações realizadas através dos mercados institucionais não objetivam o lucro, 

sendo os principais custos existentes com a aquisição dos alimentos, com o transporte e 

armazenamento. Tais ocorrências são previamente planejadas e contabilizadas (AMARAL; 

ZAGONEL; BASSO; 2015).  

No Brasil existem 4 maneiras de se obter acesso aos mercados, são elas: i)acesso 

direto pelos agricultores, em sua maioria mercados informais; ii)intermediado por 

atravessadores; iii) integrado à agroindústria; iv) através de compras pelo poder público. 

Os mercados institucionais merecem um destaque por possuírem alguns aspectos 

diferentes dos outros modelos de mercados e que é considerado positivo, como ser um modelo 

de comercialização segura, pois eles seguem um contrato, ou seja, possuem uma segurança 

jurídica aos envolvidos; preços mais justos, pois usualmente são utilizados como referência os 

preços de cada região; eliminação do atravessador, dado que as transações ocorrem 

diretamente com os agricultores; uma maior sustentabilidade, visto que a prioridade é para 

compra de alimentos locais, reduzindo os gastos e com isso valorizando os hábitos locais de 

alimentação; e geração de um efeito multiplicador na economia, dado que os recursos 

provenientes dessas transações circulam na localmente (AMARAL; ZAGONEL: BASSO; 

2015). 

Como exemplos de programas que estão em funcionamento no país, possuem destaque 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 



19 

 

2.2 O caso do Programa de Aquisição de Alimentos 

No Brasil o acesso dos agricultores aos mercados institucionais ainda é algo recente, 

eram ações pontuais e descontinuas efetuadas na maioria das vezes por governos locais com a 

finalidade de estimular a produção regional. Com a criação de programas como o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), os agricultores passaram a ter acesso a esse modelo de 

mercado, que tem a finalidade de estimular o fortalecimento da agricultura familiar. Tal 

programa relacionou a política agrícola integrando-a as políticas de segurança alimentar e 

nutricional (SANTANA; MELO; PEDLOWSKI; 2015). 

O PAA foi criado para possibilitar a comercialização de produtos agrícolas de 

pequenos agricultores. Esta meta é particularmente relevante para a agricultura 

familiar, na medida em que a comercialização é o principal gargalo a ser superado 

por este setor. (SANTANA; 2014; P.18) 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos foi instituído em 2003, com o intuito de 

assegurar o mantimento de alimentos em quantidade, qualidade e constância adequadas para 

as necessidades de grupos em condição de insegurança alimentar e nutricional, 

proporcionando, a inclusão social dessas pessoas, além de ajudar no fortalecimento da 

agricultura. O PAA surge, inicialmente, como um subsidiário do Programa Fome Zero2 e 

passa a ganhar maior dimensão através da sua proposta inovadora, no âmbito de promover as 

políticas públicas, através do desenvolvimento da família produtiva e da redução da situação 

de vulnerabilidade social em que se encontram muitos contingentes populacionais (BECKER; 

SACCO DOS ANJOS, 2010). 

Mais um aspecto que influenciou na criação deste programa, foi que a partir dos anos 

90, esse modelo de agricultura se tornou conhecido em âmbito nacional através da criação do 

PRONAF, demandando assim mais políticas públicas voltadas para esse grupo (SANTANA, 

2014).  

O PAA foi idealizado para promover a criação de estoques estratégicos e de reforçar 

o mercado institucional de alimentos representado pelas compras de alimentos pelo 

governo que destina esses gêneros alimentícios para diversos locais onde há pessoas 

que sofrem de insegurança alimentar. (SANTANA; MELO; PEDLOWSKI; 2015; 

P.71) 

Operacionalmente, o PAA estrutura-se em diferentes modalidades voltadas, sobretudo, 

para a compra pública de produtos da agricultura familiar a preços garantidos, contemplando 

preferencialmente os agricultores menos capitalizados. Os alimentos adquiridos abastecem 

abrigos, hospitais, creches, entidades filantrópicas, restaurantes populares e são doados para 

                                                           
2 O programa Fome Zero é um criado no Governo Lula em 2003, que visa o direito de alimentação saudável e de 

qualidade para a população brasileira. Sendo uma maneira de garantir cidadania às populações vulneráveis à 

fome. 
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populações em situação de vulnerabilidade alimentar, cadastradas em programas de 

assistência estatal ou beneficente, podendo ainda ser utilizados para a formação de estoques 

públicos.  

Para participar do programa é necessário que o agricultor seja cadastrado no PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Vale ressaltar que o 

programa abrange também pescadores artesanais, aquicultores, membros de comunidades 

tradicionais como indígenas e quilombolas e assentados da reforma agrária.  

O PAA é subdividido em sete grupos diferentes: i)Compra direta da agricultura 

familiar; ii)Compra com doação simultânea; iii)Apoio à formação de estoques pela agricultura 

familiar; iv)Aquisição de sementes; v)Incentivo a produção para o consumo de Leite; 

vi)Compra direta local da agricultura familiar; e vii)Compra institucional.  

Tal política existe através de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SESAN) e a companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Sendo que as principais obrigações destes grupos gestores são: i)Definir o procedimento que 

será utilizado para definir os preços de referência; e caso ocorra discrepâncias regionais, 

analisar a realidade dos agricultores; ii)Definir quais são as regiões que merecem prioridades 

quanto a execução do programa; iii)Definir quais são as condições dos alimentos a serem 

doados (SANTANA; 2014). 

A partir da instituição da Lei nº 7.775/2012 (Brasil, 2012), o PAA passou a ser 

realizado sem a necessidade de convênios firmados. O objetivo desta nova forma de 

realização do PAA foi facilitar a sua ampliação, a partir da diminuição da burocracia 

permitindo assim que a execução dos pagamentos fosse feita por meio do MDS. 

Nessa nova fase do PAA, o pagamento da produção é realizado diretamente ao 

agricultor familiar, que resgata o valor via um cartão bancário que identifica que o 

recurso é proveniente do PAA (SANTANA; 2014; P.19). 

As aquisições realizadas no âmbito do PAA são realizadas dispensando-se o 

processo licitatório, previsto na Lei de Licitações nº 8.666/1993, que rege as 

compras da administração pública. Essa “exceção” à lei de licitações vem facilitando 

as aquisições de alimentos diretamente dos agricultores familiares e suas 

organizações. Outro avanço ocorrido com o PAA foi a adoção de referências locais e 

regionais para a fixação de preços. A redução desses gargalos tem gerado mais 

interesse por parte dos agricultores fornecedores e maior viabilidade aos entes 

públicos nas aquisições (AMARAL; ZAGONEL: BASSO; 2015;P.8). 

 

    A experiência positiva do PAA transcendeu os limites do programa, incentivando 

uma mudança significativa para a inserção da agricultura familiar no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).  

 

 

 



21 

 

2.3 O caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Conforme Belik e Chaim (2009), o PNAE originou-se em 1954, tendo por finalidade 

suavizar a insuficiência nutricional dos estudantes de baixa renda. Originalmente, o programa 

apresentava caráter pontual, porém, ao longo dos anos, foi expandindo a sua ação para todo o 

território nacional, até se tornar um direito assegurado a todos os estudantes com a 

Constituição de 1988.  

Mais um passo importante é dado em 1994, com a descentralização do programa 

mediante o estabelecimento de convênios entre União, estados e municípios para o repasse de 

verba federal, desde que cumprido o requisito de formação de Conselhos de Alimentação 

Escolar (CAEs) nos estados e municípios. Como salientam os autores Belik e Chaim (2009), 

esse processo descortinou uma via importante para a comercialização dos produtos da 

agricultura familiar. 

 A administração da alimentação escolar de forma descentralizada permitiu 

racionalizar a logística e os custos de distribuição dos produtos, além de viabilizar o 

oferecimento de uma alimentação escolar condizente com os hábitos da população nas 

diferentes localidades do país. As compras institucionais descentralizadas também abriram a 

possibilidade de inserção da pequena empresa, do comércio local e do produtor familiar nesse 

mercado institucional. E a criação dos CAEs, por sua vez, possibilitou aos membros da 

comunidade escolar uma maior proximidade em relação à gestão do PNAE (BELIK & 

CHAIM, 2009). 

Contudo, o fator definitivo para o estreitamento das relações entre PNAE e agricultura 

familiar veio em 2009, através da Lei nº11. 947. 

Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no 

mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (Artigo 14 da Lei 

11.947). 

 Ademais, dispensam-se os alimentos da agricultura familiar adquiridos por meio de 

chamada pública da obrigatoriedade de passar por processo licitatório, eliminando a 

burocracia desses procedimentos que limitavam o acesso dos agricultores familiares ao 

programa, assim como o PAA (TRICHES & SCHNEIDER, 2010). 

As principais diretrizes do PNAE são de acordo com o FNDE (2015): i)Alimentação 

Saudável e Adequada que orienta para o uso de alimentos variados, seguros, e que respeitem a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar;  
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ii)Educação Alimentar e Nutricional fomenta a inclusão da educação alimentar e nutricional 

no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 

alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional;  

iii)Universalização obrigatoriamente tem que atender a todos os alunos matriculados na rede 

pública de educação básica; Participação Social em que favorece o acompanhamento e o 

controle da execução por meio da participação da comunidade no controle social, por meio da 

participação da comunidade no controle social, por meio dos Conselhos de Alimentação 

Escolar (CAE);  

iv)Desenvolvimento sustentável ao incentivar a aquisição de gêneros alimentícios 

diversificados, produzidos localmente e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 

empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 

remanescentes de quilombos;  

v)Direito à alimentação escolar garantindo a segurança alimentar e nutricional dos alunos, 

com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições 

de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em 

vulnerabilidade social 

No regulamento do programa, inicialmente, cada produtor podia entregar até 

R$9.000,00 por ano. Porém no ano de 2012 esse valor subiu para R$ 20.000,00, o que fez 

com que o PNAE se tornasse mais atraente aos agricultores. Mas como esse projeto é 

administrado pelas prefeituras municipais com as chamadas públicas, o produtor necessita se 

comprometer a entregar os produtos semanalmente nas escolas, tornando assim cada vez mais 

necessário um auxilio técnico para auxiliar na logística da organização desses produtores 

(CAMARGO; BACCARIN; SILVA; 2013). 

Conforme o conselho deliberativo do FNDE, os agricultores familiares podem 

fornecer alimentos ao PNAE, quando se encaixarem em uma das três modalidades referentes 

ao programa, como: Grupos formais, que são detentores da Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP) jurídico, ou seja, através de cooperativas ou associações de agricultores; 

Grupos informais, que são os agricultores que possuírem o DAP física que são apoiados por 

entidades que apresentam projetos de venda; e Fornecedores individuais, que são os 

agricultores que possuem o DAP e queiram vender seus produtos ao programa (FNDE; 2015). 

A aquisição dos produtos pelos agricultores familiares ocorre através das Chamadas 

Públicas, são elas que estabelecem a tabela de preços, sendo que não devem ser mais elevados 

que os praticados no varejo alimentício da região, para não acumular as compras públicas em 
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relação às licitações convencionais de produtos para alimentação escolar. Além disso, a 

diminuição dos elos de comercialização pela compra direta acaba possibilitando aos 

agricultores familiares o recebimento de valores mais altos do que os constatados em seus 

canais tradicionais de vendas (CAMARGO; BACCARIN; SILVA; 2013).  

Assim como no PAA, o PNAE também possui uma política de estabelecimento de 

preços de acordo com a realidade local, e a prioridade para compras diretas com os produtores 

mais próximos as escolas, só abrindo para agricultores de outras regiões caso não haja a 

produção local de certo produto essencial.  

Mesmo que os órgãos públicos tenham que cumprir inúmeras exigências contratuais e 

burocráticas, com a última reformulação referente ao programa, trouxe muitas facilidades que 

antes dificultavam os agricultores a acessarem a esse mercado (AMARAL; ZAGONEL; 

BASSO; 2015). 

 

2.4 Principais dificuldades encontradas pelos programas na Região de Campos dos 

Goytacazes. 

Os principais desafios encontrados pelos agricultores da região para acessar a esses 

programas esta relacionada à falta de recursos técnicos para a produção e a precariedade dos 

assentamentos para o escoamento da mesma (SANTANA; MELO; PODLOWSKI; 2015), 

dado que desde o ano de 2013 que o contrato com o COOPERAR (Empresa responsável pela 

assistência técnica local) não é renovado, em função disso, o número de produtores que 

possuem acesso a esses mercados é bem restringido. 

A necessidade de se possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), que deveria 

ser algo simples, também é considerada uma grande dificuldade, dado que quem encaminha o 

agricultor para obtenção do DAP é a assistência técnica, tornando o sistema para aquisição do 

documento muito lento pelo INCRA (SANTANA; 2014). 

Outro problema é a necessidade de se possuir recursos financeiros para investimento 

em melhoramento da produção e no transporte para o escoamento da produção até os pontos 

de entrega, visto que o governo federal não libera recursos para essas finalidades. 

As chamadas públicas realizadas para entrega dos produtos ao PNAE, muitas vezes 

possui o requerimento de produtos de origem animal, porém os agricultores possuem o 

entrave com a legislação sanitária tanto para o armazenamento do produto quanto para o 

transporte do mesmo. 
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De acordo com as normas do PAA, um dos critérios para a participação no programa é 

a exigência de que os agricultores façam parte de uma organização formal, como as 

cooperativas ou associações. Porém dado ao histórico do município de não possuir essa 

tradição, visto que o governo dificulta a realização desse tipo de ação coletiva, o que atrapalha 

ainda mais para os agricultores familiares de internalizarem essa prática social (SANTANA; 

BELO; PODLOWSKI; 2015). 

Os critérios dos programas também possuem a preferência por produtos que não 

utilizem agrotóxicos, dado a um de seus objetivos ser o incentivo a produção de alimentos 

mais saudáveis. Entretanto os agricultores mostram que possuem uma maior dificuldade em 

comercializar os produtos sem a utilização de defensivos químicos, visto que esses produtos 

são comercializados mais caros nos mercados locais, e a maioria da população não está 

disposta a pagar o preço sugerido a esses produtos, o que cria um novo obstáculo ao 

escoamento da produção (SANTANA; 2014). 

A dificuldade que os produtores encontram para comercializar os seus produtos, 

muitas das vezes faz com que eles percam uma considerável parte do que foi colhido.  Dessa 

forma, os agricultores acabam se tornando dependentes dos atravessadores, por conta do 

elevado entrave com o transporte; por eles já possuírem o contato com o setor atacadista, e a 

exigência de recursos financeiros que permitem a esses um forte poder de barganha no ato da 

compra dos alimentos por um preço abaixo do mercado (SANTANA; 2014).  

Em vista disso, os produtores familiares da região vêm procurando alternativas para o 

escoamento de sua produção e que facilitem o processo de comercialização, sendo uma 

alternativa aos atravessadores como, por exemplo, o Projeto Cesta Sabores da Terra vinculada 

ao Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos na Universidade Federal Fluminense. 
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Capítulo 3 

Um estudo sobre o assentamento Che Guevara no distrito de Marrecas em 

Campos dos Goytacazes e a Cesta Sabores da Terra 

O presente capítulo estuda a formação dos assentamentos no município de Campos 

dos Goytacazes e um dando enfoque sobre os agricultores familiares do assentamento Che 

Guevara juntamente com a inserção dos mesmos no projeto Cesta Sabores da Terra.  

 

3.1 A formação dos assentamentos em Campos dos Goytacazes 

Foi a partir da década de 1990, que o movimento dos trabalhadores sem terra (MST) 

começou a ser mais presente na região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro, devido 

ao aumento constante do número de desempregados, muitos oriundos da crise da cana de 

açúcar e da escassez de empregos na área urbana para absorver esses trabalhadores 

(ALANTEJANO, 2005).   

Os Projetos de Assentamentos (PAs) em Campos dos Goytacazes, são em sua maioria 

formada por ex cortadores e plantadores de cana, que com a crise do açúcar e o fechamento 

das inúmeras usinas na cidade e dividas trabalhistas vieram a ocupar essas terras como forma 

de sobrevivência. Com o apoio do MST pressionaram a criação de projetos de assentamentos 

(PA), onde vários conseguiram sair do acampamento e ganhar um lote para se tornar 

assentado (OLIVEIRA, 2017). 

Essa luta do MST na região Norte Fluminense resultou na criação de 24 PAs sendo 10 

(42%) deles localizados no município de Campos dos Goytacazes. Porém, esses processos 

sofreram algumas dificuldades, o auxilio do governo continua sendo insuficiente, com pouco 

auxilio técnico aos produtores, escassez de investimento em saúde, educação e infra-estrutura. 

Em vista disso, eles não possuem o estimulo necessário para se organizarem coletivamente 

para alavancar o desenvolvimento tanto economicamente como socialmente dos 

assentamentos locais (HERMONT; 2011). 

Sendo assim, as primeiras ocupações realizadas pelo MST na região foram nas usinas 

sucroalcooleiras já inoperantes. A pioneira foi na fazenda capelinha em Conceição de 

Macabu, pois com a crise do açúcar essa usina não conseguiu recursos para as reestruturações 

tecnológicas necessárias e para o pagamento dos direitos trabalhistas, abrindo espaço para a 

ocupação da usina por ex trabalhores em 1996. Com a pressão do movimento a fazendo foi 

desapropriada no ano seguinte, gerando um impulso para a realização da reestruturação 

fundiária na região (AQUINO; 2008). 
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Conforme Haddad (2009), a pressão imposta pelo MST na região Norte Fluminense 

começou a ganhar força em Campos dos Goytacazes, em abril de 1997, quando o movimento 

junto com mais 730 famílias liderou a ocupação do complexo de 9 fazendas pertencentes a 

antiga Usina de São João. Hoje essa área corresponde ao assentamento Zumbi dos Palmares, 

com aproximadamente 8.000 hectares e 508 famílias assentadas. 

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA; 

2016) no Brasil existem 976.182 famílias assentadas em 9.438 projetos de assentamento em 

uma área de 88.408.838,07 hectares. Destes, 5.970 famílias (0,62%) estão no estado do Rio de 

Janeiro em 81 projetos de assentamentos (0,86%) em 181.027,43 hectares de área. Somente 

no município de Campos dos Goytacazes abarca-se 1.076 famílias assentadas nos 10 projetos 

de assentamento (12,4% do Estado) em uma área de 17.738 hectares, o que corresponde a 

20% do total de famílias assentadas no Estado, como demonstrado na tabela abaixo. 

Tabela 1: Características gerais dos assentamentos em Campos dos Goytacazes/RJ 

Assentamentos Ano de criação Número de famílias Área (há) 

Novo Horizonte 1987 265 4335,1 

Zumbi dos 

Palmares 

1997 492 80005,29 

Che Guevara 2000 71 1119, 662 

Antônio de Farias 2001 84 1221,023 

Ilha Grande 2001 54 822,7218 

Dandara dos 

Palmares 

2005 20 419,10,27 

Santo Amaro 2005 39 584,337 

Terra Consquistada 2005 12 211, 3565 

Oziel Alvez 1 2006 33 410,7336 

Josué Castro 2007 34 610,9988 

 Fonte: Elaboração Própria com dados do INCRA 2016 

 

As principais dificuldades encontradas para obtenção de um desenvolvimento social, 

que é relatado por muitos dos pequenos agricultores locais, passa pela falta de no acesso as 

políticas públicas, como a educação, crédito, comercialização e capacitação profissional para 

auxiliar na produção, além da escassez de autonomia para organizações, como por exemplo, 

as cooperativas (CAMPEÃO; 2013). 
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A partir dessas dificuldades, a reprodução social dos agricultores nos assentamentos 

vem se tornando muito instável, que segundo CARNEIRO (1997), isso se da por diversos 

motivos, principalmente pelo baixo acesso a inovações tecnológicas, escassez do crédito rural 

e dificuldades obtidas com a improdutividade das terras, o que acaba levando muitos 

moradores rurais a procurarem novas alternativas para aumentar a renda, como por exemplo, 

ocupações não agrícolas ligados a prestação de serviços, comércio e a indústria. 

Uma forma de viabilizar o problema da comercialização seria a maior organização dos 

assentados, isto é, reduzir as práticas individualistas, diversificar a produção, realizar um 

planejamento de escoamento.   

Nesse sentido, foi realizado um estudo de caso no Assentamento Che Guevara, que 

tinha como finalidade analisar os principais problemas ocorridos em relação a 

comercialização dentro dos lotes dos agricultores familiares ali situados. 

 

3.2 Estudo de caso sobre o Projeto de Assentamento Che Chevara 

Segundo Santana (2011) apud Aquino (2008) o assentamento Che Guevara foi 

fundado no ano 2000, no município de Campos dos Goytacazes, na região que compreende o 

conjunto de Marrecas, através de ocupações realizadas com o apoio do MST. Esta área era 

constituída pelo grande lote agrícola pertencente à Usina de Santo Amaro, conhecida por 

fazenda das Marrecas. 

De acordo com os dados obtidos pelo INCRA (2016) este assentamento possui uma 

área de 1.244,74 hectares contendo 71 famílias, onde 336,50 hectares correspondem a um 

espaço reserva permanente. 

As características mais marcantes do Che Guevara são estar localizado numa área de 

planície com clima quente e úmido, com um período de chuvas entre novembro e janeiro. O 

assentamento possui o Rio Paraíba do Sul como fonte hídrica mais importante, porém por eles 

possuírem um solo mais arenoso, há a dificuldade da terra em absorver mais água e sais 

minerais, o que transforma esse solo em impróprio para plantação, fazendo com que os 

agricultores necessitem investir em um sistema próprio de irrigação, o que nem sempre é 

possível (SANTOS; 2010). 

Em relação à plantação, o forte do local continua sendo a plantação de cana de açúcar 

para entrega as usinas que ainda continuam em funcionamento, além da cultura do quiabo que 

é entregue aos atravessadores, muitas vezes por um preço abaixo ao de mercado. 
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Com o apoio financeiro da Embrapa e do INCRA, foi inaugurada no ano 2014 uma 

agroindústria para produção de açúcar mascavo, melado e rapadura, que possuía capacidade 

de processar até oito toneladas de cana de açúcar por dia (SANTANA; 2011). Porém, de 

acordo com os agricultores entrevistados, poucos meses após o inicio do seu funcionamento a 

cooperativa parou de funcionar devido à escassez de apoio técnico, o que foi considerada uma 

perda grande pelos assentados, pois eles viam ali uma grande fonte de renda. 

O trabalho de campo foi realizado no Che Guevara em novembro de 2017, com o 

objetivo de descobrir através da aplicação de questionários com os agricultores, como se dá o 

processo de escoamento da produção, sua relação com o mercado institucional e o circuito 

curto de comercialização (slow food), além das principais dificuldades apontadas por eles em 

relação à produção. 

Foram entrevistadas 22 famílias residentes no assentamento, o que corresponde a 31% 

do total de moradores, realizadas através da aplicação de um questionário pré elaborado, 

contendo perguntas sobre os mercados institucionais e os principais meios de escoamento da 

produção. 

Em média, as famílias do assentamento são compostas por 3,7 membros, sendo que 

em sua maioria formadas por marido, esposa e filhos. Pode-se perceber que a maioria dos 

responsáveis pelos lotes são os homens, e que a idade deles varia entre 35 e 70 anos. 

Quando se fala do nível de escolaridade a maioria dos assentados só concluiu o 

primeiro grau, pois a escola que existe no assentamento não contempla ao segundo grau. 

Dentre os 4,6% dos membros que possuem o segundo grau completo, a sua maioria é 

composta por jovens de até 28 anos. 

A maioria das famílias entrevistadas já morava no distrito de Babosa e Baixa Grande 

antes de ingressarem no assentamento sendo somente 5 proprietários residentes da cidade de 

Campos dos Goytacazes. 

Quando questionados sobre a atividade exercida antes da criação do assentamento, 

65,4% responderam que trabalhavam na antiga usina de Baixa Grande, porém 75,6% do total 

de entrevistados responderam que já havia contato com a agricultura em suas antigas 

residências com a produção para o próprio consumo e para plantação de cana que era matéria 

prima utilizada na usina. 
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Tabela 2: Características gerais da amostra no Assentamento Che Guevara 

Características VALOR 

 Número de domicílios entrevistados (dom) 22 

 Número de lotes do assentamento  71 

 Residentes por domicílio (res/dom) 3,7 

 Gênero: 

  proporção de homens (%) 62,3 

 proporção de mulheres (%) 37.7 

 Idade: 

  proporção de pessoas com menos de 14 anos (%) 14,5 

 proporção de pessoas com 65 ou mais (%) 5,6 

 Escolaridade das pessoas com 7 anos ou mais de idade 

 proporção de analfabetos (%) 11,34 

 proporção de pessoas com o 1° grau completo (%) 63,4 

 proporção de pessoas com o 2° grau completo (%) 3,4 

 proporção de pessoas com superior completo (%) 1,2 

 Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa de campo. Novembro/2017. 

 

Todos os entrevistados relataram que a qualidade de vida melhorou após a ida para o 

assentamento, mesmo com os problemas de infra-estrutura existentes no local, pois dessa 

forma eles conseguem trabalhar por conta própria e ter a liberdade de estar sempre próximo 

de casa. 

Devido à falta de assistência técnica, os agricultores não conseguem ter acesso a 

tratores para tombamento de terra e máquinas capazes de irrigar a produção, além de 

aumentar as dificuldades para obtenção do DAP, visto que apenas 11 deles possuem.  

A falta de acesso a este documento implica numa maior dificuldade de acesso dos 

assentados a importantes canais de escoamento da produção, como o PAA e o PNAE, os 

dados da pesquisa revelaram que muitos dos agricultores nunca ouviram falar sobre esses 

mercados (figura 2). 
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Figura 2: Acesso aos programas de políticas públicas pelos agricultores do 

assentamento Che Guevara 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do trabalho de campo; 2017. 

Após a explicação sobre como funcionam estes programas de políticas públicas 

federais, os assentados familiares do Che Guevara apresentaram interesse em participar desses 

programas devidos a diversos fatores como os melhores preços pagos, independência do 

atravessador, garantia de mercado para a produção além da geração de renda. 

De acordo com Santana (2014) a dificuldade em acessar ao PAA e ao PNAE é 

recorrente nos assentamentos mais antigos como o Che Guevara, devido aos problemas de 

infra-estrutura e de assistência técnica nos lotes, pois os agricultores têm a percepção de que 

conseguem produzir de forma suficiente para abarcar esses mercados, mas por causa da 

incompatibilidade entre o que produzem e o que é demandado pelos órgãos responsáveis, na 

maioria das vezes eles não conseguem participar dessas políticas públicas. 

Outro fator que foi relatado pelos agricultores é que de acordo com algumas das 

diretrizes do projeto existe a necessidade de se possuir uma produção continua e planejada, 

pois é necessário realizar a entrega de forma freqüente, porém, devido a problemas 

relacionados à seca e ao transporte na região os assentados não conseguem realizar esse 

planejamento da produção. 

Uma importante colaboração realizada por Santana (2014) é que para que esses 

programas possam de fato se tornar efetivo nos assentamentos da reforma agrária em Campos 

dos Goytacazes seria necessária a realização de parceria entre os órgãos responsáveis pela 
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manutenção dos assentamentos rurais, o poder público municipal e as organizações criadas 

pelos próprios assentados 

Sem possuir essa garantia de mercado que as políticas públicas oferecem, os 

produtores rurais acabam necessitando recorrer à linhas de créditos para investimento no lote, 

porém com o mesmo problema da escassez de assistência técnica, eles acabam tendo 

dificuldades sobre como investir esses recursos em uma nova forma de escoar a produção, 

como pode ser visto nos figura 3. 

Figura 3: Acesso a linhas de créditos pelos agricultores do assentamento Che Guevara  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do trabalho de campo; 2017. 

Juntamente com essa falta de apoio do governo e as dificuldades apontadas como o 

acesso aos meios de transporte (não possui transporte público dentro do assentamento, 

necessitando que os moradores andem até a rodovia, aproximadamente uns 20 minutos de 

caminhada) e problemas com a água os agricultores muitas vezes acabam não conseguindo 

escoar a sua produção, ficando a mercê dos atravessadores, o que deixa as famílias mais 

vulneráveis em relação a sua subsistência e a segurança alimentar e nutricional. 
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Figura 4: Meios de comercialização dos agricultores familiares do assentamento Che 

Guevara 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do trabalho de campo; 2017. 

 

Partindo desse contexto de reduzido planejamento produtivo e relevante dependência 

dos atravessadores o rendimento dos agricultores familiares se torna baixo. Aumentado, a 

pobreza no campo o que representa um vasto problema de justiça social (OLIVEIRA; 2017). 

Com base nesses dados, é notório que os produtores rurais passam por dificuldades 

para se manter no assentamento apenas com a produção agrícola. Constatamos a importância 

de outras fontes de renda para assegurar a reprodução social dessas famílias. Metade dos 

agricultores entrevistados exerce outras atividades não-agrícolas, como faxina, carpintaria, 

cerâmica, obras, entre outros. Como mostra no Gráfico 5, mesmo possuindo uma renda 

pluriativa, os agricultores do Che Guevara ainda possuem uma renda mensal baixa, variando 

entre um e dois salários mínimos.  
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. Figura 5: Renda média mensal dos agricultores do Assentamento Che Guevara 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do trabalho de campo; 2017. 

 

A dificuldade relacionada à comercialização ocorre muitas vezes pela falta de incentivo 

governamental a participação nos mercados locais, como as feiras e o mercado municipal, 

pois através de visitas a esses locais, notou-se que há uma maior participação de agricultores 

das cidades e estados vizinhos como São Francisco do Itabapoana, São João da Barra e 

Vitória no Espírito Santo, do que dos próprios produtores de campos  

Como tentativa de mudança dessa realidade, foi observado que alguns dos produtores 

familiares locais vêm procurando alternativas como parcerias ou apoiadores, como grupos de 

consumo mais responsável3, com produtos mais frescos e saudáveis, onde há um ganho 

mútuo, tanto do consumidor quanto do produtor (OLIVEIRA; 2017). 

Muitas vezes esse apoio que os pequenos produtores necessitam vem da universidade, 

através de projetos de pesquisa e extensão, como é o caso do Projeto Cesta Sabores da Terra 

realizada NERU, fruto da parceria entre agricultores, consumidores/professores e estudantes 

da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes. 

 

3.3 O Projeto Cesta Sabores da Terra 

O projeto começou como uma iniciativa piloto, realizado pelo Núcleo de Estudos 

Rurais e Urbanos (NERU) no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional, pertencente à Universidade Federal Fluminense (UFF). Nasceu no ano de 2014, 
                                                           
3 De acordo com o Instituo Kairós (2011), grupos de consumo responsável tem como exemplo experiências de 

consumidores e produtores organizados que se propõem a transformar o seu ato da compra em um ato político, 

visando à sustentabilidade do próprio planeta. 
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como um desdobramento do projeto Educação no Campo, Políticas Públicas e Participação 

Social, onde através do acompanhamento feito pelo grupo no assentamento Antonio de Farias 

e do Acampamento Madre Cristina percebeu-se grandes dificuldades no que se refere a 

comercialização e inserção dos mesmos nos mercados locais como feiras, supermercados, 

hortifrutis, entre outros. 

Essa iniciativa foi criada então exatamente com essa finalidade, uma tentativa de 

reverter esse problema e ampliar a comercialização dos produtos oriundos da agricultura 

familiar de Campos dos Goytacazes. 

Dentre os objetivos principais do Sabores da Terra encontram-se: i) incentivo ao 

consumo responsável de produtos benéficos a saúde; ii) criação de um canal para 

comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar de Campos dos Goytacazes. 

Dessa forma, ele se aproxima do movimento conhecido como slow food que procura valorizar 

os alimentos tradicionais locais/regionais; e do movimento Consumo Responsável que é uma 

tentativa de transformar o consumo numa pratica permanente na cidadania, que requer a 

compra de produtos saudáveis, que respeitem o meio ambiente e que não englobe a 

exploração humana e animal. 

De acordo com Oliveira (2017), ter um contato direto com o consumidor final 

favorece em vários sentidos, pois auxilia a ter uma produção mais voltada para um público 

especifico o que leva os agricultores a diversificarem mais a produção, além de se ter uma 

proporção maior de retorno do valor que é comercializado, o que pode levar até a uma 

redução do preço final para os consumidores. 

Os primeiros meses do projeto foram realizados com um pequeno grupo de 

consumidores, apelidados pelo grupo de “amigos da roça”, que eram professores e técnicos da 

própria universidade, como uma forma de teste, para adequar a oferta em relação a demanda . 

Num segundo momento, visto que o projeto estava ganhando uma maior visibilidade dentro 

da UFF, foi aberta para participação de alunos e da comunidade de Campos dos Goytacazes 

como um todo. 

A cesta é formada por diversos produtos, tais como, hortaliças (herbáceas, raiz e 

fruto), frutas (cítricas, semi-cítricas, doces e oleaginosas), cereal, avicultura, lacticínios e 

derivados em geral. Os produtos são frescos, pois são colhidos com menos de 24 horas para a 

entrega, sendo todos eles provenientes de assentamentos a menos de 100 km da universidade, 

como o Assentamento Antonio de Farias, Ilha Grande e Che Guevara, encurtando o circuito 

de comercialização e reduzindo o consumo de combustíveis fosseis. As cestas eram entregues 
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toda sexta feira no interior da UFF, porém devido a problemas com o deslocamento das 

mercadorias, neste ano de 2017 passou a ocorrer quinzenalmente (CARLOS; 2014). 

A metodologia utilizada no Projeto é subdividida em 3 etapas principais: 

I) Visita de Campo e conversa com os agricultores 

Todo início de período letivo, após as férias, ou ocasionalmente períodos de greves, a 

equipe se organiza para ir aos assentamentos participantes, mostrar os resultados do ano 

anterior aos agricultores que entregam seus produtos e apresentá-los a novos agricultores, 

além de conversar sobre as expectativas para o ano vigente, ocorrem a realização de um 

levantamento dos produtos disponíveis para o próximo período. 

Figura 6: Visita ao Acampamento Luiz Maranhão para mostrar os resultados do Projeto no 

ano de 2016 

 

Fonte: Sabores da Terra; 2016. 

 

II) Conversas com os colaboradores e consumidores 

Próximo a ocorrência do relançamento da cesta é realizada uma reunião, aberta a todo 

o público na universidade, sobre a metodologia e objetivos do projeto. Divulgando assim o 

projeto de extensão. 
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Figura 7: Apresentação do projeto aos “amigos da roça“ na UFF 

 

Fonte: Sabores da Terra; 2016 

 

III) Entrega das cestas  

Para e entrega da cesta, a equipe conta com alunos bolsistas, voluntários e professores, 

ambos membros do NERU, separados em 5 grupos: de pedidos, coleta, organização da cesta, 

entrega e tesouraria. 

Os pedidos feitos antecedem uma ficha de cadastro, juntamente com o catálogo de 

produtos disponíveis que serão comercializados. Uma equipe recebe através do e-mail do 

NERU (cestasaboresdaterra@gmail.com) a relação de pedidos, esta etapa acontece até a 

quarta-feira da semana vigente, para que de tempo de preparação da próxima etapa. 

Figura 8: Catálogo de produtos disponíveis na semana de 24 de Novembro 

:  

Fonte: Sabores da Terra; 2017 



37 

 

Figura 9: Planilha separada por pedido de uma semana do projeto 

 

Fonte: Sabores da Terra; 2017 

Recebidos os pedidos, outra equipe do projeto faz a organização dos pedidos, elabora a 

lista de pedidos geral e repassa a outra parte da equipe responsável pela coleta nos 

assentamentos. Na quinta feira a essa equipe realiza a mobilização dos agricultores e coletam 

os produtos. 

 

Figura 10: Grupo responsável pelo recolhimento dos produtos junto aos agricultores no 

assentamento Che Guevara 

 

Fonte: Sabores da Terra, 2016 

Com a coleta realizada, na sexta-feira, a equipe responsável entrega os produtos na 

Universidade para que a equipe de organização das sacolas separe os pedidos por consumidor. 

No mesmo dia é realizada a entrega da cesta nos horários da tarde dentro da Universidade 

Federal Fluminense, pólo Campos dos Goytacazes. 
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Figura 11: Grupo responsável pela montagem das cestas 

 

Fonte Sabores da Terra, 2017 

 

 

Figura 12: Entrega da cesta aos “amigos da roça” com a presença do Davi, agricultor do 

assentamento Che Guevara 

 

Fonte: Sabores da Terra; 2016 

 

No ano de 2017 participaram do projeto 9 agricultores. Sendo 4 desses agricultores 

moradores dos assentamentos Ilha Grande e Che Guevara; 1 morador do assentamento 

Antonio de Farias; e  4 moradores do acampamento Luiz Maranhão. 

No gráfico abaixo é possível demonstrar o índice de agricultores por assentamento que 

se envolveram no projeto. 
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Figura 12: Relação de Agricultores participantes do Projeto Cesta Sabores da Terra 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Projeto Sabores da Terra, 2017 

 

Para se ter uma idéia dos recursos gerados pela venda das cestas, o mês de Setembro 

de 2017 obteve um retorno total de R$ 355,50. No mês de outubro o valor total alcançou 

R$521,35 distribuídos com três semanas de realização da cesta. Em novembro o valor foi de 

R$233,50. Gerando um lucro para os agricultores no final de 4 meses um valor absoluto de 

R$1.110,35. 
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Figura 13 :Valor monetário repassado aos assentamentos em 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Projeto Sabores da Terra; 2017 

 

 

Tabela 3: Valor monetário repassado aos assentamentos por dia de projeto, 2017 

Data/ 

assentamento 

Che Guevara Ilha Grande Antonio de Farias Cambahyba 

22 Setembro 64,00 92,50 82,00 117,00 

06 Outubro 62,50 136,00 44,00 96,10 

20 de Outubro 46,25 50,00 34,00 52,50 

10 Novembro 22,50 41,75 55,50 39,50 

24 de Novembro 9,00 15,50 24,60 10,00 

Total 204,25 335,75 240,10 315,10 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Projeto Sabores da Terra; 2017 

De acordo com o questionário aplicado com os agricultores da cesta, podemos 

perceber a relevância do projeto dada a participação significativa que o projeto traz a renda 

dos agricultores, como apresentado na tabela 4 abaixo: 

Tabela 4: Porcentagem de renda equivalente por assentamento, 2017 

Assentamento Renda 

Trimestral 

média (R$) 

Perticipação 

no projeto 

2016 

Porcentagem 

de renda 

equivalente 

Participação no 

projeto 2017 

Porcentagem de 

renda equivalente 

Ilha Grande 2.100 359,15 17,10% 320,25 15,25% 

Che Guevara 4600 718,30 15,6% 231,00 5,1% 

Antonio de Farias 4800 147,00 3,5% 215,50 4,5% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do trabalho de Campo; 2017 

 

Há uma pequena diferença entre o valor da comercialização dos produtos em 

comparação com os valores monetários repassados em (R$) para os assentados. Isso ocorre 
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devido à diferença do valor pago aos agricultores e os valores de comercialização no catálogo 

do projeto. Pois é adicionado um valor de 5 a 10 % em cima de alguns produtos, para 

manutenção do projeto. Este dinheiro é utilizado para compra de materiais básicos para 

manutenção da cesta, como exemplo, mesas, facas, balanças, calculadoras, talões de 

pagamentos e o auxílio para o combustível para o transporte dos produtos dos assentamentos 

para universidade que é realizado por um aluno do núcleo em seu carro particular (CARLOS; 

2016). 

Sendo assim, conforme Oliveira (2017), esse modelo de projeto é muito produtivo, 

visto que ele aproxima os consumidores e agricultores, colocando-os sempre em contato com 

realidades diversas. Ajuda na melhora do planejamento da produção por parte dos agricultores 

e também contribui despertando o interesse pelo tema da Reforma Agrária, sua importância 

para o desenvolvimento social e demonstra as dificuldades enfrentadas pelos agricultores no 

que diz respeito à comercialização de seus produtos. 

 

 

3.4 Dificuldades encontradas pelo projeto Cesta Sabores da Terra  

O projeto só consegue se manter em funcionamento apenas durante o período letivo, visto 

que a maioria dos “amigos da roça” não é natural de Campos dos Goytacazes, ou seja, fora do 

período letivo possuem o costume de irem para as suas cidades natais. Sendo assim, ele não 

consegue manter uma fonte de renda regular aos agricultores durante todos os meses do ano. 

O escoamento da produção continua sendo um entrave para os agricultores, pois como o 

projeto não é financiado, torna-se quase impraticável buscar os produtos em todos os 

assentamentos, visto que o deslocamento seria muito grande, sendo assim necessário que 

tragam os produtos até a universidade. Como uma das alunas vinculadas ao projeto mora 

próximo aos assentamentos Ilha Grande e Che Guevara ela se disponibiliza a ir buscar a 

mercadoria juntamente com mais um dos alunos nesses dois locais. Já os responsáveis pelo 

assentamento Antonio de Farias, Hermes Cipriano, e o responsável pelo Acampamento Luiz 

Maranhão, trazem os produtos até a UFF. Essa dificuldade foi o que levou a uma diminuição 

dos agricultores vinculados ao projeto e a necessidade de se colocar o funcionamento 

quinzenalmente e não mais semanalmente. 

Outro grande problema relatado pelos agricultores durante o trabalho de campo é o fato 

de se colocar muita expectativa a cada ano de que as vendas iram ampliar, porém nas 
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primeiras semanas o número de pedidos aumenta, mas conforme o período vai avançando os 

pedidos começam a reduzir. 

Durante a aplicação do questionário, todos os participantes do projeto alegaram que a 

Cesta Sabores da Terra traz uma boa visibilidade para o projeto, abrindo novos canais tanto de 

comercialização quanto de apoio através de outras pesquisas e auxilio técnico nos lotes. 

Porém, eles acreditam que é necessário se pensar em novas técnicas de divulgação e 

funcionamento para que o projeto amplie o número de amigos da roça e assim possa se tornar 

um grande diferencial na renda mensal dos agricultores envolvidos. 

Como se pode ver o valor repassado aos agricultores caiu com o passar do ano, isso 

ocorre devido às inúmeras dificuldades que o projeto encontra na tentativa de não perder o 

objetivo principal que é a valorização da agricultura familiar. Porém os membros já vêm 

buscando novas alternativas de divulgação e ampliação, como a oferta dos produtos aos 

restaurantes da cidade que possuem uma proposta mais saudável, para que a Cesta Sabores da 

Terra continue trazendo uma maior visibilidade aos assentamentos locais. 
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Considerações Finais 

 

Através do levantamento realizado, pode-se perceber que os assentamentos da reforma 

agrária são importantes, por desapropriar terras produtivas inutilizadas a agricultores que 

precisam, proporcionando a reprodução social dos produtores rurais, garantindo a eles 

moradia e segurança alimentar. 

Os dados extraídos do questionário apontam o impacto positivo que o assentamento 

trouxe para a qualidade de vida dessas famílias. Porém, através da fala dos assentados 

constatou-se a carência de assistência técnica e de acesso a informações sobre as políticas 

públicas, que auxiliem a melhoria na produtividade de seus lotes, e na diversificação 

produtiva, almejada por eles. 

Apesar dessas dificuldades, nenhum membro das famílias deixou o assentamento, e os 

pais desejam que seus filhos permaneçam no assentamento e na atividade agrícola. 

Porém, os jovens relatam o desejo de saírem da agricultura, e se inserirem em outro 

campo profissional, que possibilite uma melhoria na “qualidade de vida”. Mas esse desejo 

esbarra na dificuldade de escolarização, dado a distância do assentamento às escolas e o difícil 

acesso ao transporte público. 

Relacionada à produção, a maioria deles diz possuir espaço para ampliar a produção, 

porém não fazem devido à forte dependência dos atravessadores para o escoamento, e com a 

falta de assistência técnica nos lotes os assentados não possuem conhecimento de como 

participar dos mercados institucionais locais ou de como criar e acessar a novos canais de 

comercialização. Muitos relatam que quando se tinha um maior auxilio técnico no 

assentamento, o número de agricultores familiares do Che Guevara que possuíam acesso aos 

mercados como PNAE era maior, mas depois que essa assistência parou, o número caiu, e 

hoje somente um dos agricultores entrevistados consegue ter acesso a esse programa. 

Entre os agricultores que participam do projeto cesta sabores da terra, é relatado que o 

programa consegue trazer uma boa visibilidade para o assentamento, mas que a cesta 

necessita de uma maior divulgação para que se obtenha um índice maior de vendas 

quinzenalmente, para que ela consiga colaborar de forma mais efetiva a manutenção social 

dos produtores rurais no assentamento. 

Sendo assim, os assentados acreditam que todos os programas voltados para a 

comercialização são considerados benéficos para o assentamento, visto que eles são 

responsáveis por amenizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias, bem como a diminuição 

da evasão delas por limitações relacionadas ao processo produtivo e econômico 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

Data da entrevista: / 

/   Entrevistador:     

Nome do entrevistado e posição na família:    

 

 

 

1-Identificação da família: Composição e ocupação dos membros da família 

 

 

Nome de 

referência 

 

a. Parentesco 

com 

responsável 

 

b. 

Sexo 

 

c. 

Idade 

 

d.Esco 

la- 

ridade 

 

e. 

Ocupação 

principal 

 

f. 

Ocupação 

secundária 

g. 

Dedicação 

à 

atividade 
agrícola 

 

h. Mora 

no 

Lote? 

S/N 

1.1  Responsável        

1.2          

1.3          

1.4          

1.5          

1.6          

1.7          

1.8          

 

 a. parentesco 

c/ 

responsável 

b. sexo 

01 masculino 
02 feminino 

d. escolaridade 

01 analfabeto 
02lê e escreve 

03Até 4a Série 

(Fundamental 1) 

04Fundamental 1 

incompleto 05 

Fundamental 2 

completo 06 

Fundamental 2 

incompleto 

07 Nível Médio 

Completo 

08 Nivel Médio 

incompleto 

09 Superior 

incompleto 

10 Superior 

completo 

11Nível Técnico 

12não soube 

informar 

e./ f. ocupação principal e 

secundária 

01 trabalho por conta-própria na 

agricultura 

02 trabalho assalariado na 

agricultura 

03trabalho não remunerado na 

agricultura 

04 serviços domésticos 

05 estudante 

06aposentado(a) 

07 transformação agroindustrial 

08 comércio de mercadorias 

09 serviços de transporte; 10 

administração pública 

11 atividades de ensino; 12 

indústria da construção 

13 outras (especificar); 14 não se 

aplica 

g.. dedicação à 

atividade agrícola 

(média anual) 

01 Mais de 80% 

do tempo de 

trabalho total 

02 Entre 50 e 80% 

t.t.t. 

03 Menos de 50% 

t.t.t. 

04 Trabalhos 

esporádicos 

 

 2- Sobre o assentamento: 

2.1Há quanto tempo mora no assentamento?    
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2.2Onde morava antes de ir para o assentamento?    

           2.3As condições de vida melhoraram ou pioraram após a ida para o assentamento? 

Por quê? 

 

          2.4Quais os problemas enfrentados no assentamento?    

 

2.5 Algum membro da família saiu do assentamento? [ ] Sim [ ] Não 

Em caso positivo, quem e por quê?    

            2.6Em sua opinião, qual a contribuição do assentamento para a sua família?    

2.7E da agricultura?    

 

 

3-Dados sobre o estabelecimento: 

3.1Tamanho da propriedade (ha/alqueire):    

 

3.2Condição do produtor em relação ao estabelecimento: 

Titular do assentamento ( ) Proprietário [ ] Arrendatário [ ] Parceiro [ ] Ocupante [ ] 

Outra condição (especificar):    

 

4-Trabalho e produção na agricultura: 

4.1Sempre trabalhou na agricultura? Sim [ ] Não [ ] 

4.2Trabalha atualmente? Sim [ ] Não[ ] Em caso positivo: 

4.3Qual o tempo de trabalho?    

 

4.4Quais os produtos plantados?    
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4.5Quais são voltados para o comércio?    

 

 

4.6Quais são voltados para o autoconsumo?    

4.7Possui outras fontes de renda além da agricultura? Quais? ( )Sim  ( )Não 

_____________________________________________________________________

__________ 

4.8Quais membros da família contribuem para a renda da 

família?_______________________________________________________________

____________ 

4.9. Possui outras fontes de renda fora da agricultura? Sim ( )  Não ( )  

 

 Em caso positivo, quais? ( ) Aposentadoria (  )Aluguel ( ) Poupança ( ) Comércio  

(  ) Programas assistencialistas (especificar): 

_______________________________________ 

4.10De quanto é a renda proveniente da produção? 

01. Até ½ SM(R$ 468,50 ) [  ] 02.De½ a 1 SM (R$ 468,50 a 937,00 )  [  ]

 03. De 1 a 2 

SM (R$ 937,00 a 1.874,00) [  ]  04.De 2 a 3 SM(R$ 1.874,00 a 2.811,00) [  ]  05.De 3 

a 4 

SM(R$2.811,00 a 3.748,00)[ ] 06. Mais de 4 SM [ ] 07. Não sabe responder[ ] 

08. Não quis responder [ ] 

 

 

4.11Essa atividade é suficiente para a manutenção da família? Sim[ ] Não [ ] 

4.12Gostaria de diversificar sua produção? Por quê? 
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5 -Mão-de-obra 

5.1Possui mão-de-obra extra? Sim [ ] Não [ ] 

 

5.2 Em caso positivo,  por quem  ela  é formada:  Mão-de-obra exclusivamente 

Parceiros [ ] Diaristas [ ] Outros (especificar) _    

 

 

6-Sobre os mercados institucionais locais: 

 

6.1Possui acesso a assistência técnica?[ ] Sim Não [ ] 

Em caso positivo, especificar    

 

6.2Possuem acesso a crédito?[ ] Sim Não [ ] 

 Em caso positivo, especificar    

 

6.3 Qual a principal forma de escoamento da produção:    ( )Cesta Sabores da Terra          

( )Feira Livre  ( )CEASA   ( )Individual  ( )Outros    ( )Atravessador  ( )Atividade não 

agrícola 

 6.4 Possui acesso aos programas de políticas públicas como PAA e o PNAE?  

( )Sim     ( )Não 

6.5Participa do projeto Cesta Sabores da Terra ( )Sim ( )Não   

6.6 Em casa de resposta positiva há quanto tempo acessa a esse mercado? 

_____________________________________________________________________ 

6.7O projeto Cesta Sabores da Terra contribui para o sustento da família?  ( )Sim       ( 

)Não 

6.8Com que freqüência entrega produtos ao projeto Cesta Sabores da 

Terra?________________________________________________________________ 

6.9Quais os produtos entregues ao projeto Cesta Sabores da 

Terra?________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________ 
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6.10Acha que o Projeto Cesta Sabores da Terra é um canal importante de 

comercialização?Por quê?           ( )Sim                         ( )Não 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________ 

6.11Acha que o Projeto Cesta Sabores da Terra traz uma boa visibilidade para o 

assentamento? 

Por quê? ( )Sim      ( )Não   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. Observações:   

 



Apêndice II: Fotos do presente estudo 

 

 

 
Amigos no dia do trabalho de campo (Fonte: Autora) 

 

 

 

                                    Agricultora do PA Che Guevara (Fonte: Autora) 
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Estrada do PA Che Guevara (Fonte: Autora) 

 

 

              Casa construída por um dos agricultores do PA Che Guevara (Fonte: Autora) 
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