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RESUMO 
 

O objetivo desta dissertação foi o de investigar a relação das políticas públicas ligadas 

à agricultura familiar com o desenvolvimento rural e a manutenção da agricultura fami-

liar no território do Vale do Ribeira –Paraná a partir da visão dos sujeitos envolvidos, 

tomando como objeto de estudo o território do Vale do Ribeira –Paraná, especificamen-

te os municípios de Rio Branco do Sul e Itaperuçu. Considerando algumas questões ur-

gentes que emergem no cenário da agricultura nacional, a presente proposta buscou 

compreender paradigmas que envolvem atualmente a atividade agrícola de pequena es-

cala e a sua sobrevivência frente ao sistema hegemônico instalado para, quiçá, desper-

tar olhares que levarão a repensar práticas e modelos, numa perspectiva de salvaguarda 

da atividade e dos recursos humanos e naturais envolvidos. A problemática de pesquisa 

reside na investigação dos efeitos das políticas públicas de apoio, manutenção e desen-

volvimento da agricultura familiar praticadas no território enfocado na perspectiva da 

visão dos sujeitos, e como elas poderão ser otimizadas numa lógica de desenvolvimen-

to rural sustentável. Os conceitos norteadores que embasaram o referencial teórico da 

pesquisa foram construídos a partir da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento Rural, 

compreendendo aspectos relacionados ao Desenvolvimento Rural Sustentável e Desen-

volvimento Territorial, bem como as Políticas Públicas em suma, tomando como di-

mensão o conjunto de programas e ações governamentais voltados para realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados ligados à categoria da 

agricultura familiar. Aplica-se na pesquisa uma abordagem qualitativa, utilizando-se da 

abordagem de estudo de caso, com entrevistas semiestruturadas realizadas com agricul-

tores familiares, gestores locais dos programas de governo e poder público local. Os re-

sultados da pesquisa apontam para uma realidade em que há uma necessidade de mu-

dança do panorama de desenvolvimento rural adotado desde a criação e legitimidade da 

categoria da agricultura familiar até os tempos atuais, assim como a imprescindibilida-

de de aprimoramento e melhoria nas políticas públicas atuais voltadas a manutenção e 

desenvolvimento da agricultura familiar local.  
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