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RESUMO:  

Na década de 1990, por pressão dos movimentos sociais rurais, o Estado edita uma 
série de políticas voltadas à denominada agricultura familiar. O Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar– PRONAF foi um dos programas criados em direção à 
essa categoria de produtor.  O PRONAF deve ser considerado como aquele que, mesmo 
apresentando problemas estruturais e de funcionamento, é o que tem atendido a parcela de 
agricultores. Entretanto, continuam a fomentar o pacote tecnológico da “modernização da 
agricultura” levando-os ao endividamento e a inadimplência.  Na esteira desse programa de 
crédito, outros se inserem no cenário do agricultor, especificamente, o familiar com o objetivo de 
agregar valor à produção. Nesse sentido, cita-se o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o 
Programa de Alimentação Escolar (PNAE) e o da Agroindústria Familiar. A área objeto deste 
artigo é o município de Londrina, localizado na porção Norte do estado do Paraná.  O objetivo 
deste trabalho é analisar alguns pontos dos programas do governo federal para a agricultura 
familiar a partir de 1995, visto que nesses anos de implantação ainda apresentam problemas 
referentes entre as iniciativas governamentais e os “beneficiários” das mesmas desde a escala 
do produtor familiar às instâncias (órgãos e instituições) envolvidas na viabilização dos referidos 
programas. A pesquisa está em andamento, mas nos procedimentos metodológicos de pesquisa  
considerou-se os levantamentos de dados secundários e primários (entrevistas e aplicação de 
questionários) , leituras de obras pertinentes ao tema para dar respaldo teórico à interpretação 
da realidade pesquisada.  Pretende-se com esse trabalho contribuir para uma maior reflexão das 
políticas públicas voltadas ao produtor familiar no sentido de viabilizar a sua permanência no 
campo. 

Palavras-chave:   agricultura familiar – programas governamentais – papel do Estado.  

INTRODUÇÃO 

Discutir políticas públicas para a agricultura é um tema abrangente, pois depende do 

contexto de cada região ou país. As políticas para a agricultura familiar na realidade agrária 
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brasileira é um fato recente se considerarmos os programas específicos para essa categoria de 

produtor rural.   

Na década de 1990, por pressão dos movimentos sociais rurais, o Estado edita uma série de 

políticas voltadas à denominada agricultura familiar. No documento elaborado pela FAO (1992), 

“Principais indicadores sócio-econômicos dos assentamentos de Reforma Agrária” a agricultura 

familiar é definida considerando o trabalho e a gestão: a direção realizada diretamente pelos 

proprietários; diversificação da produção; melhoria da qualidade de vida; o trabalho assalariado 

para complementar os rendimentos; decisões são tomadas de imediato, adequando-se ao alto 

grau de imprevisibilidade do processo produtivo; tomada de decisões é realizada “in loco”, em 

função das especificidades do processo produtivo. Além disso, segundo, os critérios adotados 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, seriam os proprietários de terras com até quatro 

módulos fiscais.  

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar– PRONAF foi um dos programas 

criados pelo Estado em direção à agricultura familiar.  O PRONAF, mesmo apresentando 

problemas estruturais e de funcionamento, é o que tem atendido a significativa parcela de 

agricultores. Entretanto, continuam a fomentar o pacote tecnológico da “modernização da 

agricultura”  levando-os ao endividamento e a inadimplência.   

Na esteira desse programa de crédito, outros se inserem no cenário do agricultor familiar com o 

objetivo de proporcionar a agregação de valores à produção. Nesse sentido, cita-se o Programa 

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

Agroindústria Familiar. Vale destacar a experiência do Programa de Alimentação Escolar no 

município de Londrina localizado no Norte do Paraná que, por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, atende 168 unidades entre escolas e instituições filantrópicas no 

qual se obriga que 30% das verbas destinadas pelo governo federal  devem  ser fornecidos 

pelos agricultores familiares. Além disso, para os produtos orgânicos são acrescidos 30% do 

valor definido pela Companhia Nacional de Abastecimento. 

O objetivo deste trabalho é analisar alguns pontos dos programas do governo federal para a 

agricultura familiar a partir de 1995 até hoje, visto que nesses anos de implantação ainda 

apresentam problemas referentes entre as iniciativas governamentais e os “beneficiários” dos 

mesmos desde a escala do produtor familiar às instâncias (órgãos e instituições) envolvidas na 

viabilização dos referidos programas. 



A pesquisa está em andamento, mas nos procedimentos metodológicos de pesquisa  

considerou-se os levantamentos de dados secundários e primários (entrevistas e aplicação de 

questionários) , leituras de obras pertinentes ao tema para dar respaldo teórico à interpretação 

da realidade pesquisada.   

 

Políticas públicas e agricultura familiar no Brasil  - breves considerações 

 

 Com o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social nos países 
industrializados e os esforços desenvolvimentistas na periferia, houve 
a partir dos anos 1960 um crescente interesse pelo estudo das 
políticas públicas. Ainda  segundo esses autores   o termo políticas 
públicas “não se refere necessariamente às políticas do Estado, 
podendo incluir outras ações igualmente públicas originárias de 
instituições não-governamentais e movimentos sociais entre outros.   
(FLEXOR; LEITE,2007,p.210) 

No Brasil, segundo Bacelar (2003) as políticas públicas devem ser entendidas por meio da 

herança histórica e destaca que o Estado brasileiro no período de 1920 a 1980 se caracterizava 

como desenvolvimentista, conservador, centralizador e autoritário. “Não era um Estado de Bem-

Estar Social “ ou seja, promotor  das relações da sociedade. Ainda seguindo as idéias da autora 

“o essencial das políticas públicas estava voltado para promover o crescimento econômico, 

acelerando o processo de industrialização, o que era pretendido pelo Estado brasileiro, sem a 

transformação das relações de propriedade na sociedade brasileira” 

Segundo Delgado (2001), há duas formas de intervenção do Estado na agricultura, ou seja, a 

política macroeconômica e a política setorial. No caso da política setorial refere-se  

à política econômica formulada com o objetivo de influenciar 
diretamente o comportamento econômico-social de um setor 
específico da economia nacional (indústria, agricultura, transportes, 
etc). Em relação à agricultura, pode-se mencionar três tipos principais 
de política econômica setorial: a agrícola, a agrária e a política 
diferenciada de desenvolvimento rural. (p.23) 

Na realidade as duas primeiras estão interligadas, pois o a política agrícola visa alcançar metas 

de curto e longo prazo ou seja, segundo o mesmo autor, a política agrícola “engloba tanto 

políticas de mercado como políticas estruturais”. Nessa última estariam envolvidas a questão 

fiscal, pesquisa tecnológica e de extensão rural, de infra-estrutura e de recursos naturais e meio 

ambiente. Fica claro que as políticas traçadas pelo Estado muitas vezes estão voltadas para 

esse lado da questão e deixam em segundo plano, a questão da política agrária que é mais 



abrangente e complexa, pois irá intervir na estrutura da propriedade e da posse da terra  (política 

de reforma agrária) por exemplo. 

Denardi periodiza a política agrícola da seguinte forma: 

a)a política agrícola brasileira, em substância, sempre foi 
decidida em consonância com os interesses dos empresários 
do agribusiness; b) nas últimas duas décadas  (anos 80 e 90), 
as políticas setoriais, inclusive a política agrícola perderam 
importância e cederam espaço para as políticas  
macroeconômicas, sobretudo a partir dos pacotes econômicos 
e da liberalização; c) por fim, nos anos 90, passou-se a atribuir 
novos papeis para a agricultura e o meio rural com destaque 
para a geração de empregos e a preservação ambiental. 
(2001,p.57) 

 

Foi na década de 1990 que a agricultura familiar passa a receber maior atenção, pois até então o 

tratamento dado nas linhas de crédito, por exemplo, eram iguais tanto para o pequeno quanto 

para o grande produtor capitalista. Nesse sentido o apoio ao produtor familiar pode ser 

considerado como um avanço no rol das políticas públicas graças às reivindicações dos 

movimentos sociais. 

Na verdade o Estado passou a priorizar determinados setores da agricultura e, a agricultura 

familiar estava sendo pouco atendida nessas questões.  

É indiscutível a enorme dívida econômica e social que o Estado acumulou 
com a agricultura a familiar brasileira. Ainda assim, o setor tem sobrevivido a 
sucessivas crises econômicas e políticas e à competição em condições e 
recursos orientados para favorecer a grande produção e a grande 
propriedade, setores notadamente privilegiados. (GUARNICA; SANTOS  
2006, p.90) 

Entretanto, a realidade agrária brasileira apresenta diferentes perfis regionais e uma medida 

adotada de forma homogênea pode refletir em resultados preocupantes como ocorre com as 

políticas adotadas para a agricultura familiar a exemplo do Programa de Apoio à Agricultura 

Familiar (PRONAF) ou mesmo do Programa de Crédito Fundiário. 

Por outro lado, além de uma agricultura moderna, integrada aos 
mercados e com elevados níveis de produção e produtividade, 
existem expressivos segmentos da agricultura familiar com acesso 
diferenciado seja às inovações tecnológicas, seja aos circuitos 
mercantis. Para entender esse universo (....) são imprescindíveis 
políticas públicas específicas nas áreas de crédito, da pesquisa, da 
assistência técnica e extensão rural, da agroindustrialização e de 
todas as outras necessárias à composição de um esforço integrado de 



desenvolvimento da área rural.(FERREIRA; SILVEIRA;GARCIA 2002, 
p.481,) 

O PRONAF deve ser considerado como aquele que, mesmo apresentando problemas estruturais 

e de funcionamento, é o que tem atendido a parcela de agricultores que desenvolvem suas 

atividades na forma de unidade de produção familiar. 

 Em relação ao financiamento para o custeio Denardi (2001,p.59) 
lembra com muita propriedade que  “o PRONAF tem socializado o 
financiamento de custeio de produtos, sistemas  e pacotes 
tecnológicos  tradicionais”, o que se quer dizer que as políticas do 
Estado continuam a fomentar esse pacote tecnológico  da 
“modernização da agricultura” levando-os ao endividamento e a 
inadimplência.  (TSUKAMOTO, 2010,p.4)  

Entretanto, esse programa está presente em diversos projetos que estão sendo implantados em 

prol do produtor familiar e que pode ser verificado nas políticas públicas paranaenses em 

consonância com os programas do governo federal. Vale destacar três programas que têm 

ecoado junto às unidades de produção familiar e nos estudos apresentados em eventos 

nacionais:  

1. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, vinculados ao Ministério 

da Agricultura,Pecuária e Abastecimento (MAPA)sob a coordenação da Companhia 

Nacional de Abastecimento e com repasse da verba pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS). É um programa que viabiliza a inserção do agricultor familiar garantindo a 

comercialização de seus produtos  aos programas do Fome Zero. Em 2012, o valor da 

cota anual de entrega de produtos era de R$4.500,00. 

2. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): está sob a tutela do Ministério da 

Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o qual 

exige que 30% da origem do produto da merenda escolar do município seja da 

agricultura familiar. De acordo com a resolução Nº25 de 04 de julho de 2012 o valor  

máximo de comercialização do produtor familiar passou de R$ 9.000,00 para um limite 

de R$20.000 por DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF).  Na realidade o programa 

de merenda escolar é um dos mais antigos relativos a alimentação escolar do Brasil, 

mas nesse formato deu-se apenas em 2009. 

3.  Agroindústria Familiar (Fábrica do agricultor)  faz parte do eixo orientador  da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB), denominado 

Fortalecimento das Economias Locais. É um projeto viabilizado aos produtores que já 



traziam certas tradições em relação às habilidades artesanais da família como a 

elaboração de compotas, de licores, de geléias, poupas de frutas, a produção de farinha 

de banana e produtos sem glútem e sem lactose, de açúcar mascavo. 

Esses programas estão sendo apoiados com linhas de financiamento do PRONAF – Custeio e 

Investimento de acordo com as exigências e necessidades do produtor familiar ficando 

condicionados a participar desses programas aqueles que atendem o perfil definido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Um dos requisitos básicos é a apresentação da 

Declaração de Aptidão (DAP) do PRONAF. Há linhas de financiamento para os jovens e 

mulheres que queiram se integrar a uma dessas atividades acima citadas com o objetivo de dar 

apoio a esses segmentos. Nota-se que no programa Agroindústria Familiar há uma presença 

maciça de mulheres que contam com habilidades em processar alimentos nas suas diferentes 

formas. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Londrina 

Dentre os três  programas salientar-se-á o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

mas isso não anula análises dos outros dois (PAA e Agroindústria Familiar), pois ambos estão 

intimamente conectados ao primeiro, cujos  produtos destinados à alimentação escolar tem 

origem no PAA ou da Agroindústria Familiar, ou seja, os produtores tem o apoio no processo 

produtivo por meio dos recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (Secretaria da 

Agricultura Familiar) que coordena o setor de financiamento  tanto para custeio quanto para 

investimento. O Ministério da Educação apenas repassa os recursos para a aquisição desses 

produtos in natura ou processados. Trata-se de políticas adotadas pelo governo Lula que 

compõem ações voltadas às políticas agrária e de segurança alimentar, sendo esta vinculada ao 

programa Fome Zero do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS). 

Menezes (1998) apresenta o conceito de Segurança Alimentar, construído quando da 

elaboração do documento brasileiro pelo governo e pela sociedade civil para a Cúpula Mundial 

de Alimentação que diz: 

A Segurança Alimentar e Nutricional significa garantir, a todos, 
condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em 
quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas 
alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, 
em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana 
(MENEZES, 1998, s.p.) 



Ainda segundo Menezes (1998), as causas da insegurança alimentar são várias, mas a 

fundamental é a incapacidade de acesso por falta de poder aquisitivo, enfatizando também, uma 

outra face do problema que é a falta de acesso aos bens de produção na área rural 

principalmente para aqueles que não tem terra. Além disso, observa que há carência nos 

serviços públicos de água e esgoto bem como na educação e na saúde. 

Na realidade esses programas têm como objetivos dar apoio ao agricultor familiar e 

conseqüentemente beneficiar a quem consome representados pelas creches, asilos, alunos da 

educação básica entre outras instituições  públicas ou filantróficas.  

Segundo Gonzaga (2010) O PNAE tem como objetivo atender as necessidades nutricionais dos 

alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover 

a formação de hábitos alimentares saudáveis. Os recursos enviados pelo governo as escolas 

tem como base o censo do ano anterior com o valor de R$ 0,30 por aluno/dia. O cardápio é feito 

pelos nutricionistas seguindo a vocação agrícola de cada região para suprir no mínimo 30% das 

necessidades alimentícias diárias do aluno. 

A área objeto de pesquisa do presente trabalho envolve o município de Londrina, situado no 

norte do estado do Paraná (fig.1) onde há um significativo número de agricultores inseridos no 

Programa de Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF) o que motivou a verificar a  

operacionalização dos programas em tela  para tentar detectar possíveis lacunas existentes 

entre  os produtores e  os órgãos mediadores no processo de comercialização da produção. 

Mediante os dados do Censo Agropecuário de 2006, verifica-se um elevado percentual de 

estabelecimentos de até 50 hectares que corresponde a mais de 80% do total, que para a área 

de estudo podem ser consideradas de pequeno porte e, se considerarmos os critérios do 

PRONAF estão inseridos em uma das exigências, a de até quatro módulos fiscais.Pela 

tabulação especial do IBGE cerca de 68% dos estabelecimentos se enquadram na agricultura 

familiar. 

O PNAE para a agricultura familiar em Londrina foi implantado efetivamente  a partir de 2011 por 

meio  da Cooperativa Solidaria de Produção, Comercialização e Produção Rural da Agricultura 

Familiar do Norte do Paraná (COAFAS). 

  

   

 

 



Fig.1 

 

 

 

A Cooperativa Solidaria de Produção, Comercialização e Produção Rural da Agricultura familiar 

do Norte do Paraná (COAFAS) fundada em 2007 com cerca de 170 produtores cooperados, é 

uma das entidades articuladoras que cadastra os produtores de Londrina e região que 

pretendem participar dos  Programas de Aquisição de Alimentos e da Alimentação Escolar. Por 

ser uma cooperativa criada recentemente ainda não tem estrutura necessária para atender toda 

a demanda de transporte dos produtos que se destinam às entidades e instituições atendidas 

pelo PAA, incluindo aí os produtores processadores de alimentos. Nesse sentido, conta com o 

convênio do Serviço Social do Comércio (SESC) de Londrina com o Programa Mesa Brasil 

(PMB) que tem como objetivo combater o desperdício e a fome. As entregas do Mesa Brasil do 

SESC conta com um  veiculo Sprinter e um caminhão realizar essa atividade que segundo a 

coordenadora local alcança cerca de 10.000 Kg de alimentos por semana.   

Quanto ao perfil dos produtores entrevistados no município observou-se que 90% são 

proprietários de terra e os outros  3% são arrendatários, sendo que 11% do total dos produtores 

não moram nas suas propriedades. Dos que possuem a terra 48% foi por compra, 22%foi por 

herança, 10% adquiriram a terra tanto por compra como por herança, os outros 20% foram por 

outros motivos (recebeu terras do patrão por questões trabalhistas).  

Por contar com a área limitada para maior produção e consequentemente maior renda, o 

governo tem propiciado a inserção dos mesmos no PNAE, uma vez que por lei, o programa se 

obriga a adquirir o percentual mínimo de 30%  do orçamento, tornando-se uma alternativa de 



renda. Nas entrevistas realizadas poucos estavam inseridos efetivamente no programa, mas 

demonstrou-se o interesse em ingressar. São produtores potenciais para ingressar uma vez que 

pelos dados levantados no campo são produtos possíveis de serem comercializados nesse 

programa, como mostra a figura 5  

 

 

        Fonte: Questionários do trabalho de campo, 2012 
        Org.Aluan C.Gonzaga  
                           
 Os principais produtos cultivados pelos entrevistados são:  verduras e legumes  no conjunto tem 

um destaque de 33% representados principalmente pelo almeirão, couve, pimentão e pepino, 

Em relação aos grãos (31%) destacam-se a cultura do milho e café que são muitos comuns em 

pequenos estabelecimentos, sendo que este último, deve-se à  tradição do agricultor nesse 

produto. Entretanto a soja também foi citada durante a pesquisa de campo junto aos pequenos 

estabelecimentos, pelo seu preço, mas sempre associado a algum produto.  

As raízes e os tubérculos (22%) destacam-se a mandioca e o cará que além de serem 

destinados ao mercado local, são enviados para o nordeste, principalmente o cará. No caso da 

mandioca há um distrito que se destaca nessa cultura e muitos dos produtores empacotam a 

vácuo para colocar no mercado. As frutas (5%) (morango e poncã) e  na variável outros (9%)  

destaca-se a vassoura particularidade do um distrito rural de Londrina na localidade denominada  

Guaíraca. 

 

Diante dessa produção encontrada nos trabalhos de campo pelos agricultores familiares 

podemos afirmar que o município tem a capacidade de se inserir no programa, pois atendem a 

demanda.  



Segundo o Núcleo Regional de Educação de Londrina o município tem 72 escolas, todas as 

escolas estaduais atendidas, via terceirização da merenda, mas são complementadas pelos 

associados da COAFAS em apenas 30 escolas estaduais.  

Para a inserção do agricultor familiar no PNAE, é preciso que apresente o DAP(Declaração de 

aptidão) e sua associação a uma cooperativa ou associação de produtores. O organograma 

pode ser descrito da seguinte forma: o agricultor familiar  passa pela entidade articuladora a 

COAFAS e essa encaminha os produtos para as escolas. Burocraticamente, da COAFAS saem 

as notas para o Núcleo Regional de Educação que encaminha para a conferência no SEED 

(Secretaria de Educação Estadual) que repassa para ao Tribunal de Contas liberando o 

pagamento para o agricultor familiar. 

Quanto às escolas municipais de Londrina o quadro não é tão diferente em relação à tramitação 

burocrática, apenas administrados pelas Secretarias da Educação (Gerência de Alimentação 

Escolar), pela Secretaria  de Gestão Pública e pela Secretaria da Agricultura do município. Os 

produtores fornecedores de alimentos in natura e/ou processados são associados da 

Cooperativa COAFAS cuja distribuição é realizada pela próprio produtor ou pelo SESC (Serviço 

Social do Comércio) vinculado ao programa MESA BRASIL.  

Na medida do possível os alimentos são das propriedades rurais do município, mas consta nas 

cláusulas de implantação de recorrer aos municípios vizinhos na falta de algum produto a 

exemplo da banana de Nova Itacolomi e da laranja de Nova América da Colina localizada em 

outras microrregiões geográficas.  

São cerca de 37.000 alunos distribuídos em 166 instituições e escolas ,dentre as quais 71 são 

escolas urbanas e 11 rurais além do Centro de Municipal de Educação Infantil (18) e 66 

entidades filantrópicas cadastradas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) . Nota-se que há um número significativo de beneficiários, mas pelo fato do programa 

ser de implantação recente não está ocorrendo uma adesão maior dos produtores para suprir as 

necessidades. Por outro lado, há o Conselho de Alimentação Escolar que além de outras 

funções tem a responsabilidade de analisar e aprovar os recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação.  

Políticas públicas e os atores da produção familiar: breves  reflexões 

Colocou-se no início deste artigo a idéia de que políticas públicas não se restringem apenas 

pelas ações do Estado e sim a participação de entidades organizadas que trabalham em prol do 

bem estar da sociedade. Também foi colocado que até a década de 1990 as nossas políticas 



públicas eram conservadoras e autoritárias, ou seja, as ações recaiam no seio da sociedade “de 

cima para baixo” de forma que a mesma nem sequer eram ouvidas, com exceção, daqueles 

setores que compunham os interesses do Estado ou vice-versa.  

Com a descentralização das políticas consideradas neoliberais a partir da década de 1990 por 

meio de leis, regulamentações, programas vinculados aos diversos ministérios, tem-se um 

momento de (re) ordenação das estruturas existentes até então, o que leva à alguns equívocos e 

inoperâncias na sua implementação .  No caso específico dos programas voltados à agricultura, 

principalmente, a familiar, nota-se que ainda não está ocorrendo uma sintonia, sincronia entre os 

órgãos envolvidos não alcançando, portanto, os objetivos traçados.  

No Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) tem-se observado nas áreas 

pesquisadas o papel do capital financeiro no sentido de não dar acesso àqueles que mais 

necessitam por não apresentar garantias ao sistema ou então, casos de municípios que  

apresentaram cerca de  5% dos produtores em situação de inadimplência no final da safra  levou 

a não liberação dos recursos solicitados aos demais produtores.  

Os programas são lançados, mas os agricultores muitas vezes não têm informações a respeito . 

As razões são várias como a não divulgação pelos órgãos competentes ou produtores que não 

desejam se endividar e pagar juros ao banco ou por receio de não saldar a dívida. 

Por outro lado, tem-se observado em campo e nas literaturas a total desarticulação entre os 

órgãos envolvidos nos programas, uma vez que esses ao traçar as metas a serem alcançadas 

inserem uma série de ações que na realidade não é possível ou se realizam os produtores ficam 

à margem  como é o caso da assistência técnica. A realidade tem mostrado que não existe 

número de profissionais para assistir adequadamente os produtores do município, pois é 

responsável por mais de um escritório local.  Alentejano (2000) no seu artigo  “O que há de novo 

no rural brasileiro?” ao analisar as bases conceituais do “Novo Mundo Rural” lançado pelo 

governo em 1999, tece considerações acerca desse programa afirmando  que “ não podemos 

deixar de frisar uma outra questão presente no documento, que é a contradição entre o 

“desmonte estatal” e a proposta de expansão do apoio aos agricultores familiares”   

Ainda vale salientar que as exigências para o produtor se inserir nos  programas demanda uma 

série de orientações burocráticas que para tanto estão implantando  associações e cooperativas 

principalmente em relação ao controle das notas de produtor e emissão correta dos documentos. 

Caso contrário, deixam de receber o pagamento dos produtos comercializados  imediatamente a 



aprovação pelos órgãos competentes localizados em Curitiba- capital.  Esse tem sido um dos 

gargalos apresentados somados ao fato de que as mesmas associações/cooperativas estão 

apresentando falta de infra-estrutura tais como locais de armazenamento da cooperativa, meios 

de transporte para o deslocamento dos produtos. Nesse sentido no caso de Londrina conta com 

a parceria do Serviço Social do Comércio (SESC) que conta com o programa MesaBrasil, como 

uma das ações não-governamentais de políticas públicas.  

Para não concluir... 

Diante do exposto deve-se não perder de vista que o principal personagem deste cenário é o 

produtor familiar que se apresenta em diferentes situações, uns mais estruturados já voltados 

para o mercado e outros ainda por se inserir com poucos recursos para sua reprodução. Há 

indicadores da falta de sucessores nos estabelecimentos rurais da área em estudo o que é mais 

um fator para que os programas dêem alternativas de renda e retenham parcela da população 

no campo.  

Os Programas de Aquisição de Alimentos e da Agroindústria Familiar têm  seus pontos positivos, 

mas falta maior sincronia entre os pares e principalmente, maior apoio ao agricultor para que não 

paguem o ônus dessa desarticulação. Enquanto o capital financeiro estiver mediando a 

distribuição dos recursos e o sistema de financiamento continuar exigindo que as dívidas sejam 

saldadas logo após o final da safra, é possível que muitos agricultores entrem em processo de 

inadimplência, por fatores como insucesso na safra (geadas/ secas) ou  baixos preços no 

momento da comercialização.   

As políticas aqui analisadas têm o seu mérito uma vez que nada havia de concreto até então à 

essa categoria de produtores, mas nota-se também, que há muito que ser corrigido para um 

melhor desempenho.  

Vale salientar que foram detectadas nas áreas pesquisadas que o programa da Agroindústria 

Familiar tem envolvido parcela da população feminina com a venda de compotas, verduras 

lavadas e cortadas prontas para o consumo, biscoitos caseiros, queijos  entre outros  junto aos 

mercados locais e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. São atividades que eleva a 

dignidade da mulher se orgulhando que contam com uma renda e têm conseguido saldar os 

financiamentos. Observou-se que há municípios melhor organizados em relação a esse 

programa graças ao incentivo dado pela assistente social do Instituto EMATER . 



O Programa de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Banco de 

Alimentos são ações que tem alcançado os objetivos básicos  por meio da participação dos 

agricultores familiares na produção de alimentos para tais fins. Nota-se que esses programas 

compõem uma rede, uma vez que ao assegurar a aquisição dos produtos oriundos do campo, 

conseqüentemente estará propiciando uma renda a outra parcela da população que se encontra 

em situação de insegurança alimentar.  
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