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Resumo: A agricultura familiar possui grande significância para o meio que 
vivemos, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do Brasil, ao passo 
em que se apresenta como um campo possibilitador de geração de emprego e 
renda local, estimulando uma produção responsável e um crescimento 
sustentável do território, dentre outros benefícios. Posto isso, este trabalho tem 
como objetivo central analisar qual é o nível de capital social dos agricultores 
familiares da cidade de Várzea Alegre – CE no ano de 2019, para tal fim, 
buscou-se explorações nos conceitos de capital social, agricultura familiar e 
desenvolvimento rural. O desenvolvimento dessa pesquisa ocorreu por meio do 
método quantitativo e qualitativo, onde as obtenções dos resultados ocorreram 
através de dados primários obtidos por intermédio da amostragem a esmo 
juntamente com 94 agricultores familiares e dados secundários advindos de 
fontes bibliográficas referentes ao tema. Para calcular o índice de capital social 
dos agricultores da cidade foi aplicado um questionário semiestruturado com 
cinco indicadores (grupos e redes, confiança e solidariedade, ação coletiva e 
cooperação, coesão e inclusão social, políticas públicas e assistência técnica), 
o cálculo foi feito mediante a técnica de análise multivariada, a análise fatorial, 
e em seguida seu resultado foi mensurado mediante a análise de agrupamento 
para classificar e identificar os índices. Pôde-se chegar a conclusão, até este 
momento, que o vínculo da agricultura familiar com o capital social é 
importante, pois auxilia-os não só em questões de plantios com a cooperação, 
mas também para o meio de vivência e para o desenvolvimento rural do local. 
Através dos cálculos, obteve-se um resultado preliminar do índice de capital 
social que se caracterizou como mediano, apresentando carências no que diz 
respeito a confiança nos governantes locais, assistência técnica e participação 
em projetos ou políticas públicas.  
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