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Resumo:
O presente estudo tem como objetivo analisar a percepção dos agricultores familiares do distrito de
Floriano em Maringá – Pr em relação as Políticas Públicas de Agricultura Familiar no Brasil no que se
refere ao PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, sob quatro
perspectivas: Conhecimento, Uso, Resultado e Planejamento. Propôs-se então uma revisão teórica a
respeito da Agricultura Familiar, da Teoria da Escolha Racional, das Políticas Públicas da Agricultura
Familiar e o PRONAF, programa que busca financiar atividades agropecuárias e não agropecuárias
aos agricultores familiares. Com vista a atingir os objetivos propostos, foi realizada por meio de uma
pesquisa descritiva e qualitativa para abordagem do problema, realizado um levantamento os dados
foram coletados por meio de um roteiro de entrevistas estruturadas em uma amostra de agricultores
levantados pelas DAPs da EMATER em Maringá -Pr. Os dados foram coletados e analisados no ano
de 2016 levam a inferir que a percepção dos agricultores em relação ao PRONAF na perspectivas: do
Conhecimento demonstra que ambos os entrevistados conhecem o programa; do Uso, a maioria já fez
uso do programa em algum momento; dos Resultados foram positivos na atividade agrícola; e, do
Planejamento no qual os tomadores de recurso Planejam fazer novas tomadas de financiamento do
PRONAF.
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Public Policies for Family Agriculture and Rational Choice Theory: A
Study on the Perception of Farmers Regarding the PRONAF
Abstract
This study aims to analyze the perception of family farmers in Floriano district of Maringá - Pr
relative Public Policies for Family Agriculture in Brazil with regard to PRONAF - National Program
for Strengthening Family Agriculture, from four perspectives: Knowledge , Use, Results and Planning.

It was then proposed a theoretical review about the Family Agriculture, Rational Choice Theory,
Public Policy and the Family Agriculture and PRONAF program, which seeks to fund agricultural and
non-agricultural activities to family farmers. In order to achieve the proposed goals, was carried out
through a descriptive and qualitative research to approach the problem, a survey data were collected
through a script structured interviews with a sample of farmers raised by DAPs EMATER in MaringáPr. Data were collected and analyzed in 2016 lead to the inference that the perception of farmers in
relation to PRONAF in perspective: Knowledge shows that both respondents know the program; Use,
most have already made use of the program at some point; Results were positive in agriculture; and
Planning in which the resource makers they plan to do retakes financing PRONAF.
Key-words: Public Policy, Family Agriculture, PRONAF.
1 Introdução

Agricultura familiar ganhou seu lugar de destaque na economia nacional, outrora
discriminada e seu trabalho desvalorizado por sua cultura de subsistência, atualmente,
Michellon et al (2008) observa-se que os alimentos produzidos pela cultura familiar
abastecem tanto o mercado interno quanto o mercado externo, com números expressivos em
relação a produção em âmbito nacional. Neste entendimento se torna responsável pela maior
parte da produção de alimentos básicos que são responsáveis pelo abastecimento urbano a
agricultura familiar injeta recursos financeiros na economia local. Além disso, a agricultura
familiar disponibiliza postos de trabalho que geram aos trabalhadores uma renda que será
gasta no mercado local, bem como a comercialização dos produtos cultivados em mercados,
quitandas, e, ainda, comercializada diretamente na propriedade rural e feiras, o que gera renda
sem atravessadores e potencializam o desenvolvimento regional.
Dada à importância da agricultura familiar o Estado passa a assumir a relevância da
agricultura familiar segundo Grisa e Schneider (2015), no momento em que reconhece que a
agricultura familiar necessita da construção de políticas públicas diferenciadas para um vasto
grupo social que até então não havia sido contemplado, então se torna uma categoria social e
política tardiamente em meados de 1990, mas de fundamental importância. Para Abramovay e
Morello (2010), o processo ocorreu porque o fortalecimento da democracia está na raiz das
mais importantes mudanças pelas quais passa o meio rural brasileiro que permitiram melhorar
a distribuição de renda diminuindo assim a pobreza de sua população.
Nesse contexto, de acordo com Carneiro (1997) surge à proposta de um programa de
fortalecimento da agricultura familiar voltado às demandas do setor como tecnologia e
expansão, nas quais o elevado custo e a escassez de crédito eram apontados como os
problemas principais enfrentados pelos agricultores. Assim, desenvolveu-se o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, criado em 1996 com o
propósito de combater a pobreza rural e visa valorizar o potencial produtivo deste público,
bem como o financiamento das atividades agrícolas e não agrícolas geradoras de renda (MDA
2016).
Do exposto verifica-se então uma oportunidade de pesquisa desenvolver uma
pesquisa sobre o tema dado a relevância do temo e justifica-se pela importância das Políticas
Públicas para agricultura familiar e a importância do PRONAF para os agricultores. Nesse
sentido, se ensejou a proposição de um estudo cujo objeto é os agricultores familiares do
distrito de Floriano em Maringá-Pr com vistas a responder a questão norteadora do estudo:
qual a percepção dos agricultores familiares quanto ao programa de políticas públicas
PRONAF nas perspectivas: Conhecimento, Uso, Resultado e Planejamento na agricultura
familiar? Para tanto, descreve-se como o objetivo da averiguação analisar a percepção dos
agricultores familiares do distrito de Floriano em Maringá – Pr em relação as Políticas
Públicas de Agricultura Familiar no Brasil no que se refere ao PRONAF.

A estruturação deste artigo é composta de cinco seções. Na primeira, se apresenta a
contextualização, situação problema, objetivo e justifica. Para a seção de número dois se
elaborou uma breve revisão teórica sobre a agricultura familiar e suas políticas públicas, sobre
o PRONAF e a teoria da escolha racional. Em seguida, se evidencia a metodologia utilizada
para atingir os objetivos propostos. A seção quatro expõe os resultados da pesquisa junto aos
agricultores familiares do distrito de Floriano em Maringá – Pr e as análises pertinentes. Por
fim, na quinta seção se apresenta as considerações finais e sugestões.
2 Revisão da literatura
2.1 A agricultura familiar
Com extensa área cultivável, o Brasil é um dos principais produtores e fornecedores
mundiais de alimentos. Segundo o MA – Ministério da Agricultura (2016), o Brasil se destaca
na produção de soja, milho, arroz, feijão, algodão e cana-de-açúcar. O arroz e o feijão são
destinados ao consumo interno, já o milho e o algodão vêm alcançando lugar de destaque nas
exportações, mas a cultura da soja foi a que mais cresceu nas últimas três décadas e representa
o maior peso na balança comercial brasileira.
Neste contexto a agricultura familiar não representa mais uma cultura de subsistência
mas, como afirma Michellon et al (2008) a participação da agricultura familiar atualmente
ganha destaque com fatores como: redutor do êxodo rural, fonte de recursos para as famílias
com menor renda, além de contribuir expressivamente para a geração de riqueza do país.
Dados da Embrapa (2014) confirmam que existem 809.369 de estabelecimentos rurais de
agricultura não familiar e 4.366.267 estabelecimentos rurais de agricultura familiar que
representam 54 bilhões no valor bruto de produção.
Tal expressividade de dados representada pela agricultura familiar revela a
importância de políticas públicas destinadas aos agricultores familiares. De acordo com a
literatura, pesquisas anteriores têm estudado diversos aspectos da criação e do
desenvolvimento de políticas públicas de agricultura familiar, sobre a influência dos
movimentos sociais, sindicais de trabalhadores rurais na política do MDA e evidenciam que
os recursos destinados ao apoio da agricultura familiar são cada vez mais significantes
(SCHNEIDER, 2003; SABOURIN, 2007; GRISA et al, 2009); GRISA e SCHNEIDER,
2014). Nesse contexto, Mattei (2005) afirma que esta classe passou a ser assistida pelo Estado
na década de 1990 com o PROVAP - Programa Nacional de Valorização da Pequena
Propriedade Rural que deu origem em 1996 ao PRONAF - Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar, contemplam linhas créditos específicos à agricultores
familiares.
2.2 Teoria da escolha racional e políticas públicas
A teoria da escolha racional alinha-se as políticas públicas quando se trata de
interesses individuais que resultam em ação coletiva. Na lógica da ação coletiva de Mancur
Olson (1965) descreve que os indivíduos racionais se agrupam, pois, possuem interesse na
obtenção de um benefício coletivo, entretanto, benefícios estes que serão convertidos em
benefícios, (MEIRELES, 2012). Nesse sentido as políticas públicas são questões de ações
coletivas que é mediada por instituições políticas (sindicatos, grupos organizados, dentre
outros) e econômicas que levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam alguns
grupos, embora as instituições sozinhas não façam todos os papéis há também interesses,
como pressupõe a teoria da escolha racional, (SOUZA, 2002).

Meireles (2012) enfatiza que interesse comum de um grupo pela obtenção de um
benefício coletivo e não garante que o grupo todo contribua para obtenção do benefício,
entretanto, quando alcançado o benefício é do grupo. Como citado anteriormente, as políticas
públicas de agricultura familiar surgiram da pressão de movimentos sociais e podem ser
explicadas pelo contexto da lógica das ações coletivas de Olson (1965).
Contudo, o funcionamento dos programas sociais de agricultura familiar a decisão de
adesão é do agricultor familiar, que nesta pesquisa se busca explicar pela teoria da escolha
racional. Ferejohn e Pasquino (2001) afirmam que os agentes sociais estariam interessados na
maximização da riqueza, quantificáveis em recursos materiais. Então, os autores empregaram
uma definição mínima de ação racional como sendo: um ato racional é um ato de escolha
dentre as melhores opções disponíveis para o agente, diante de seus anseios, fato aplicável à
realidade dos agricultores familiares.
A escolha racional dos agricultores familiares se dá por meio de seu conhecimento de
vida, sua cultura e pela interação social. Em outras palavras, a escolha racional é baseada
segundo Ferejohn e Pasquino (2001) em várias crenças diferentes e serão racionais nesse
sentido, induzindo os agentes a fazer escolhas que as confirmem. Nesse mesmo pensamento
Vieira e Viana (2012) afirmam que a escolha racional parte dos agricultores familiares por um
conjunto um conjunto de valores, regras de comportamento, parâmetros de escolha, que,
organizados na mente do agricultor, dão um sentido, uma razão que orienta suas decisões.
2.3 PRONAF - programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar
Com foco estratégico no desenvolvimento da agricultura familiar em 1996, o Decreto
nº. 1.946, de 28 de junho, estabeleceu o PRONAF que dentre outros objetivos tem como
principal linhas de crédito rural à categoria de agricultores familiares. De acordo com Grisa e
Schneider (2015) a agricultura familiar como categoria social, na Constituição de 1988 incitou
novos espaços de participação social e reconheceu direitos, como a criação do PRONAF que
desencadeou a emergência de outras políticas diferenciadas de desenvolvimento rural. O
PRONAF surge então com um objetivo de romper com a marca dominante das políticas
agrícolas brasileiras que até então tinha vistas a grandes proprietários. O programa buscou
corrigir a distorção da política de crédito agropecuário, permitindo que os recursos cheguem a
milhões de famílias que até então a ele não tinham acesso (ABRAMOVAY E MORELLO,
2012).
Neste mesmo pensamento Silva e Bernardes (2014) afirmam que o PRONAF foi
criado no contexto de democratização, incluiu o acesso dos mais pobres ao capital financeiro
e a legislação que o criou está em conformidade com os avanços do desenvolvimento
econômico. Diante disso, o agricultor familiar ingressou nos campos do Estado e Banco, de
acordo com Favero (2011) e tornou- se visível, como ser coletivo e como unidade recebedora
de recursos. O incentivo à produção agropecuária familiar com o PRONAF foi de tamanho
impacto que o autor ainda classifica o programa como o instrumento mais importante, o
principal Programa de Desenvolvimento que afeta mais fortemente a agricultura familiar.
O PRONAF tem como objetivo geral subsidiar produção agrícola por intermédio da
concessão de financiamento da produção, assim propiciar condições para aumentar a
capacidade produtiva, a geração de emprego e de renda, de tal forma a melhorar a qualidade
de vida dos agricultores familiares (MATTEI, 2001). O programa financia projetos
individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma
agrária com as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas
de inadimplência entre os sistemas de crédito do País. Para ter acesso às linhas de crédito do

PRONAF o agricultor familiar precisa realizar procedimentos junto a EMATER - Empresa
Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural ou Sindicato Rural para conseguir a DAP Declaração de Aptidão ao PRONAF (MDA 2016).
Estudos recentes demonstram a amplitude atual da política pública de agricultura
familiar ganha destaque diante de 14 milhões de contratos de crédito rural firmados entre os
anos de 2003 a 2010, que totalizaram aproximadamente 60 bilhões de reais em financiamento.
Dentre as linhas de crédito do PRONAF destacam-se os de agricultura familiares vinculados à
reforma agrária, à agroecologia, à agroindústria, com linhas específicas para
microagricultores, mulheres, jovens, florestas dentre outros (ZANI e BARBOSA, 2014).
3 Metodologia
A pesquisa é caracterizada como descritiva quanto ao seu objetivo, pois visa à
descrição de aspecto da realidade a partir de uma proposição de estudo; qualitativa quanto à
abordagem do problema, pois faz uso de entrevista como forma de coleta de dados e utiliza a
verificação das respostas como forma de apreciação do objeto de estudo (BEUREN et al
(2012). Em relação à estratégia de pesquisa foi adotada a pesquisa bibliográfica e
levantamento, como se observa em Gil (2010); a parte bibliográfica por se fundamentar em
um referencial teórico que resulta de um conjunto de informações fruto de um trabalho da
busca de materiais em acervos disponíveis principalmente na Internet, consultas à sites da
Embrapa, MDA, IBGE além do banco de dados da CAPES e coleta de trabalhos em anais de
congressos científicos que tratam da temática; levantamento já que se realizou uma entrevista
junto aos agricultores para coletar os dados para responder a questão de pesquisa estabelecida
para esta pesquisa.
A coleta de informes ocorreu no ambiente de campo, que na visão de Oliveira (2003) é
quando uma pesquisa busca dados sobre um fenômeno de interesse, da maneira como este
ocorre na realidade estudada. Neste estudo, os dados foram coletados no local onde ocorrem
os fenômenos examinados, ou seja, junto aos produtores em sua própria realidade. O
instrumento de coleta de dados ocorreu mediante uso de questionários elaborados por meio de
um roteiro preestabelecido na forma de entrevista aplicada por meio de questões sobre as
dimensões adotadas para este estudo. No tocante à análise foi feita de forma qualitativo,
interpretado e comparados com a fundamentação teórica para o alcance do objetivo
(MARCONI e LAKATOS, 2010).
Com relação à amostra, tem-se que é classificada como amostra não probabilística por
julgamento é classificada por Cooper e Schindler (2003) como uma amostragem intencional
onde o pesquisador seleciona membros da amostra para atender alguns critérios. Neste estudo
foram escolhidos membros cadastrados na EMBRAPA, habilitados pelas DAPs. Critérios
estabelecidos pelos técnicos da EMBRAPA que de acordo com Bruni (2010, p.178) “No
processo de amostragem por julgamento, os elementos são selecionados para a amostra
segundo o parecer de um especialista no assunto”. Reforçam Marconi e Lakatos (2010), que
essa amostra é utilizada quando se desejam obter informações detalhadas, durante certo
espaço de tempo, sobre questões particulares.
Assim, foi possível levantar uma amostra de oito estabelecimentos de agricultores
familiares que no estudo serão enumerados em ordem de entrevista de um a oito. As
entrevistas com os agricultores ocorreram em suas propriedades no distrito de Floriano em
Maringá no Estado do Paraná a partir de um roteiro que permitisse analisar a percepção dos
agricultores familiares quanto: às Políticas Públicas de Agricultura familiar, o PRONAF.

4 Apresentação e análises dos dados
4.1 Descrição do objeto de estudo e seleção dos entrevistados
A realização do estudo situou-se no Distrito de Floriano, que foi criado em seis de
julho de 1962, pela Lei Nº216/62. Considerada pelo Município de Maringá em seu plano
diretor em 2011 como Macrozona Rural conforme a LC799/2010 o setor da Macrozona Rural
Art. 62, corresponde às demais áreas rurais não especificadas em outro setor do território
municipal, que no Art. 63 a Macrozona Rural tem como objetivo orientar as políticas públicas
(PMM 2016).
Tendo em vista a necessidade de levantar quantos estabelecimentos rurais de
agricultura familiar no distrito de Floriano, para constituir amostra, primeiramente a
informação do último Censo Agropecuário em 2006, entretanto o levantamento do IBGE
evidencia os estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar do município de Maringá,
compreendendo nos números apresentados os distritos de Floriano e Iguatemi.

UF, Mesorregião, Microrregião e
Município
Paraná
Maringá

Agricultura familiar - Lei nº 11.326
Estabelecimentos
302 828
2 832

Área
(ha)
4 252 659
34 844

Não familiar
Estabelecimentos
68 235
1 110

Área
(ha)
11 139 123
87 363

Fonte: Censo Agropecuário (2006)
Tabela 1 - Estabelecimentos e área da agricultura familiar, UF, a Mesorregião, a Microrregião e o Município

Dados da pesquisa de Teixeira e Crubellate (2011) evidenciaram 108 agricultores
familiares em Maringá no banco de dados da EMATER – Instituto Paranaense de Assistência
Técnica a Extensão Rural, diante disso, próximo passo foi buscar a informação da divisão do
Município e seus Distritos na EMATER. Diante disso, por meio de um roteiro de entrevista já
elaborado, procedeu-se a uma consulta manual nos registros da EMATER para a seleção dos
entrevistados, ou seja, entrou-se em todas as DAPs – Declaração de Aptidão ao Programa, e,
desta forma, se escolheu os agricultores por critérios de localização e endereço. No
levantamento dos dados, a pesquisa de campo realizou-se através de entrevistas
semiestruturadas a sete produtores registrados nos documentos da EMATER, pois, um
produtor da amostra não foi encontrado.
Com esse recurso coletou-se as informações que permitiram aferir sobre a percepção
que os agricultores familiares têm do PRONAF quanto: ao conhecimento, uso, resultado e
planejamento. A escolha destas cooperativas aconteceu por conveniência e os contatos sem
agendamento, pois nas DAPs não foi possível levantar obter o telefone desses agricultores. As
entrevistas foram feitas pessoalmente e durou aproximadamente trinta minutos para cada
agricultor entrevistado, que na visão de Weiss (1995, p.9-12) a entrevista de profundidade
semi estruturada deve seguir os passos de desenvolver uma análise detalhada das respostas
(descrição), a integralização de múltiplas perspectivas (os sete agricultores).
4 Resultados das entrevistas

As entrevistas foram gravadas e analisadas em duas etapas. Na primeira etapa, os
dados das entrevistas foram transcritos em um relatório e cada comentário feito pelos
agricultores apreciado de acordo com o roteiro de entrevista e devidamente classificado
segundo a perspectiva. As transcrições das entrevistas foram codificadas de acordo com a
existência ou não dos temas correlacionados com a investigação desta pesquisa. A segunda
etapa é dada pela interpretação destas transcrições para identificar a percepção dos
agricultores familiares segundo as quatro perspectivas propostas no estudo.
Pela perspectiva do Conhecimento o estudo mostrou que os sete agricultores
entrevistados já ouviram falar sobre políticas públicas de agricultura familiar, cinco
mencionaram o PRONAF que são os agricultores 2, 3, 4,5 e 7; destaca-se que os agricultores
2 e 5 mencionaram o PAA e os agricultores 1 e 6 não souberam dizer quais. Quando
questionados se conheciam o PRONAF os sete disseram que sim, seis conheceram pela
EMATER e um ficou sabendo por um vizinho. Ainda na perspectiva do conhecimento os sete
agricultores entrevistados buscaram a EMATER para habilitar-se ao PRONAF por meio da
DAP em busca de recursos financeiros do programa PRONAF. Observou-se ainda que como
fomentador do Conhecimento a EMATER tem desenvolvido um papel fundamental junto aos
agricultores familiares.
Agricultor
Familiar

Já ouviu falar
PPAF?

Agricultor (1)

Sim

Agricultor (2)
Agricultor (3)

Quais?

Conhece o
PRONAF?

Como?

Razões
cadastro
EMATER

Sim

Emater

Recurso

Sim

n/s
Pronaf

Sim

Emater

Crédito

Sim

Pronaf

Sim

Emater

Financiamento

Agricultor (4)

Sim

Pronaf

Sim

Emater

Financiamento

Agricultor (5)

Sim

Pronaf

Sim

Vizinho

Crédito rural

Agricultor (6)

Sim

n/s

Sim

Emater

Financiamento

Agricultor (7)

Sim

Pronaf

Sim

Emater

Financiamento

Fonte: a pesquisa (2015)
Tabela 2 – Síntese da entrevista na perspectiva Conhecimento

Os resultados das entrevistas na perspectiva do Uso apenas o agricultor 3 afirma não
ter utilizado dos recursos do PRONAF, este agricultor diz preferir utilizar-se dos recursos
próprios, seu plantio é pequeno e prefere não fazer uso de financiamentos. Em contrapartida
os outros seis já tiveram acesso a recursos do programa, destes seis somente os agricultores 5
e 6 não encontraram dificuldades no acesso e quatro tiveram dificuldades que foram:
agricultor 1 cadastro burocrático, agricultor 2 considera processo na primeira vez difícil,
agricultor 3 um pouco complicado e ainda o agricultor 7 considera o processo uma burocracia
normal e necessária. Quando questionados quanto à dificuldade em realizar o pagamento os
seis tomadores do recurso não encontraram dificuldade alguma para efetuar o pagamento dos
empréstimos tomados.
Agricultor
Familiar

Acesso
PRONAF

Dificuldades?

Quais?

Dificuldade

Pagamento?
Agricultor (1)

Sim

Sim

Burocrático

Não

Agricultor (2)

Sim

Sim

Cadastro

Não

Agricultor (3)

Sim

Sim

Complicado

Não

Agricultor (4)

Não

-

-

-

Agricultor (5)

Sim

Não

-

Não

Agricultor (6)

Sim

Não

-

Não

Agricultor (7)

Sim

Sim

Normal

Não

Fonte: a pesquisa (2015)
Tabela 3 – Síntese da entrevista na perspectiva Uso

Quanto à perspectiva do Resultado os tomadores de recursos do programa PRONAF
disseram por unanimidade que foi possível avaliar os resultados dos financiamentos e que
estes foram considerados positivos. Sendo que o agricultor 2 argumentou que hoje a
propriedade possui um poço artesiano graças ao PRONAF e o agricultor 7 afirmou que os
juros são baixos e que busca recursos junto ao programa a nove anos e se diz muito satisfeito.
Agricultor
Familiar

Agricultor (1)
Agricultor (2)
Agricultor (3)
Agricultor (4)
Agricultor (5)
Agricultor (6)
Agricultor (7)

Foi possível avaliar

Os resultados foram

os Resultados?

Positivos?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Fonte: a pesquisa (2015)
Tabela 4 – Síntese da entrevista na perspectiva Resultado

A análise quanto à perspectiva do Planejamento gerou os resultados que se apresenta
na tabela 5 e os resultados foram:
Agricultor
Familiar

Planos tomar novos

Em qual necessidade

empréstimos

Buscaria o recurso

Sim
Agricultor (1)

Sim

Compra de equipamentos

Agricultor (2)

Sim

Fazer uma estufa

Agricultor (3)

-

Juros baixo implementos

Agricultor (4)

Sim

-

Agricultor (5)

Sim

Melhorias

Agricultor (6)

Sim

Trator usado

Agricultor (7)

Plantadeira Usada
Fonte: a pesquisa (2015)
Tabela 5 – Síntese da entrevista na perspectiva Planejamento

Nesta perspectiva, viu-se que o Planejamento surgiu demonstrando que, do ponto de
vista dos agricultores familiares tomadores de crédito do PRONAF, há um consenso de que
pretendem buscar esses recursos sempre que necessário. Questionados em quais necessidades
buscariam os financiamentos do programa, cada agricultor respondeu conforme as demandas
de suas propriedades como demonstram a tabela 5. Entretanto, o agricultor 7 enfatizou que os
recursos para compra dos equipamentos usados são limitados ou não são estimulados para
usarem, pois, em várias situações tentou comprar implementos usados e não conseguiu
financiamento pelo PRONAF.
5 Conclusões
No presente estudo examinou-se a percepção dos agricultores familiares do Distrito de
Floriano em Maringá-Pr quanto a quatro perspectivas relação ao PRONAF, sendo elas: a
Perspectiva do Conhecimento, do Uso, do Resultado e do Planejamento. Inicialmente, uma
revisão teórica foi realizada, com abordagem a agricultura familiar, a teoria da escolha
racional, as políticas públicas e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Nacional. Posteriormente buscou-se a percepção dos agricultores familiares quanto ao
PRONAF mediante as quatro perspectivas levantadas em uma entrevista semi-estruturada a
uma pequena amostra dos agricultores familiares habilitados pela DAP na EMATER. Diante
desses objetivos e propostas, quatro considerações principais são apresentadas e finalizam o
artigo.
Em relação à perspectiva de Conhecimento os agricultores familiares do Distrito de
Floriano apresentam-se como conhecendo as políticas públicas de agricultura familiar,
destaque para o PRONAF que foram citados pela amostra de agricultores. A principal via de
fomento do programa foi apresentada como a EMATER órgão responsável pelo cadastro e
habilitação dos agricultores familiares para obterem recursos junto ao PRONAF. Depreendese então que os agricultores entrevistados têm pleno conhecimento de como buscar recursos
quando necessário, pois conhecem a forma de fazer uso bem como dos caminhos para a
obtenção.
Quanto à perspectiva de Uso pode-se dizer que todos buscaram recursos junto ao
programa e a maioria encontrou alguma dificuldade com a obtenção do financiamento,
entretanto nenhuma dificuldade quanto à efetuação de pagamento. Nesse sentido, verifica-se
que fazem uso dos recursos advindos do programa sempre que necessário e que parece haver
não haver inadimplência, caracterizando como empréstimos responsáveis por parte dos
mesmos. Infere-se também que parece não haver uma grande dificuldade em termos de acesso
aos recursos, preenchimento da documentação, nem da apresentação e elaboração da proposta
aos órgãos competentes, conforme relato dos agricultores, fato que sugere ser um processo
relativamente simplificado e acessível.
No que tange a perspectiva do Resultado os agricultores familiares que buscaram o
recurso se mostraram bem satisfeitos com os resultados os classificando-os como positivos.

Foram elencados pelos mesmos, melhorias nas propriedades com os recursos utilizados bem
como geraram maiores rendas a partir do uso dos recursos do PRONAF. Depreende-se então
que esta política de fato produz resultados positivos aos usuários que também destacaram as
baixas taxas de juros como atrativos para sua utilização.
Na perspectiva do Planejamento todos os tomadores de recursos dizem que pretendem
fazer novos financiamentos e ainda que a maioria pretende fazer melhorias em suas
propriedades ou a compra de ativos (equipamentos) para melhoria dos processos. Portanto,
viu-se que os agricultores conseguem planejar suas atividades de investimento nas
propriedades e nas safras com relativa facilidade pela disponibilidade constante da política de
disponibilização de recursos.
Adicionalmente, destacam-se as limitações do estudo por relatar apenas um pequeno
número de agricultores e de sua realização de modo qualitativo, nesse sentido, entende-se não
ser possível generalizar os achados a todos os usuários desta política. Porém, estudos futuros
que venham a ser realizados nessa mesma perspectiva poderão incluir um número maior de
agricultores, bem como, incluir averiguações que contemplem amostras probabilísticas e
realizações de pesquisas quantitativas. Ainda que, com limitações, entende-se que esta
proposição de estudo cumpriu seu objetivo de verificar a percepção de um grupo de
agricultores, mas, outras perspectivas podem ser exploradas em pesquisas empíricas em novos
segmentos específicos, ampliando a literatura. Por fim, os resultados são limitados às questões
sugeridas no guia semiestruturado de entrevista e outras questões chave para direcionamento
das respostas podem ser sugeridas, então, futuros estudos podem ampliar tais limitações
propondo novas pesquisas.
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