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Resumo:
O presente trabalho objetiva analisar a atuação do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF na Associação Comunitária
Mucuripe em Várzea Alegre - CE. A metodologia adotada na pesquisa consistiu-se na
adoção de uma análise quanti-qualitativa, na qual foram coletados dados primários por
meio de questionários aplicados aos 48 agricultores familiares da Associação
pesquisada. Além disso, os dados secundários foram obtidos por meio de consulta
bibliográfica de trabalhos científicos que versavam sobre a temática, bem como a
análise de dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por meio da pesquisa,
concluiu-se que a quantidade de contratos e valores repassados foram reduzidos de
2013 a 2017, no município de Várzea Alegre, detectou-se que a maior parte dos
associados conhecem o PRONAF, porém a maioria nunca foi beneficiado diretamente
pelo programa.
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1. Introdução
A agricultura familiar é uma prática de grande relevância para o
desenvolvimento do país. Com o passar dos anos esta atividade vem
crescendo e ganhando destaque no setor agrícola. Nessa perspectiva, as
políticas públicas como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar) têm ocasionado melhorias nessa área, ao passo que
proporciona assistência para os produtores rurais desenvolverem mais
eficientemente a produção e comercialização dos seus produtos.
A relevância deste estudo está no fato da agricultura familiar representar
um caminho possível e sustentável nos processos de expansão produtiva e o
crescimento do comércio local, por meio do estímulo ao pequeno produtor.
Vale salientar que, os incentivos a instituições associativas, cooperativas e
colaborativas, contribuem diretamente para práticas que possibilitam o
desenvolvimento rural sustentável.
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De acordo com Siqueira (2017) a criação do PRONAF foi promulgada
pelo decreto de nº 1.946/1996, tendo como base o fortalecimento da agricultura
familiar via realização de custeios financeiros para o desenvolvimento das
atividades produtivas. Pode-se dizer que é um programa que contempla ações
direcionadas para o aprimoramento e expansão produtiva, à comercialização
de produtos, e à assistência técnica tratando o crédito como um dos pontos de
notoriedade para o andamento dessa política pública.
Schneider e Cassol (2014) destacam a importância do PRONAF
afirmando que é ofertado suporte técnico e econômico, consolidando eficácia
produtiva na busca pela criação de empregos e renda no setor agrícola,
possibilitando uma melhor qualidade de vida para os produtores familiares, e
proporcionando, dessa forma, o desenvolvimento do rural sustentável.
Diante disso, este trabalho objetiva investigar a execução do PRONAF
para a agricultura familiar no município de Várzea Alegre – CE. Para tanto, foi
realizado um estudo de caso na associação comunitária Mucuripe no município
de estudo, além de análises sobre o número de contratos e valores repassados
do programa à cidade estudada.
2. Objetivo
Este trabalho tem como objetivo central verificar a abrangência do
PRONAF na associação comunitária Mucuripe em Várzea Alegre - CE no ano
de 2019
3. Metodologia
3.1. Tipo de pesquisa
Os mecanismos metodológicos empregados neste estudo são de cunho
quantitativo e qualitativo. Os processos metodológicos foram realizados por
meio de dados secundários do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.
Outras fontes de dados secundários foram obtidos por meio da consulta a
artigos, teses, dissertações e livros que abordavam a temática em estudo.
Além disso, a investigação ocorreu por meio da obtenção de dados
primários, obtidos por meio de aplicação de questionários na associação
comunitária Mucuripe, na qual conta atualmente com 48 sócios, sendo que
todos estes foram entrevistados. A finalidade de entrevistar os membros da
associação ocorreu pela necessidade de verificar quais membros da instituição
utilizam de políticas públicas como o PRONAF para intensificar a agricultura
familiar e como esse programa impacta na geração de renda local.
3.2. Área e lócus de estudo
A área de estudo pertence ao município de Várzea Alegre – CE, que
conforme o IBGE (2018) possui uma população estimada em 40.704
habitantes, e de acordo com o último censo realizado em 2010 consta uma
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população de 38.434 habitantes, dos quais 23.896 pessoas estão localizadas
na zona urbana e 14.538 são residentes da zona rural.
O lócus de estudo diz respeito a Associação Comunitária Mucuripe que foi
fundada em 11 de fevereiro de 1996, inicialmente com 60 sócios e atualmente
com 48 sócios. A organização possui membros dos sítios: Novo Jordão,
Mucuripe, Serraria, Mulungu e Fantasma.
4. Resultados
4.1. O PRONAF no contexto Municipal
Inicialmente, dados do PRONAF foram analisados a nível de município,
para melhor compreensão do programa. Na tabela 1, observa-se a quantidade
de contratos e os valores repassados do Pronaf para a cidade de Várzea
Alegre- CE, durante o ano de 2013 a 2018.
Tabela 1: Contratos e valores do PRONAF na cidade Várzea Alegre no período
de 2013 a 2018
Valor total de crédito
acessado (R$)
2013
1.501
6.450.032,28
2014
1.068
5.663.155,33
2015
608
2.444.776,35
2016
413
1.689.115,99
2017
321
1.399.223,91
2018
360
2.009.717,51
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2018. Elaboração própria.
Anos

Contratos

Ao analisar a tabela 1, percebeu-se que a partir do ano de 2013 ocorreu
declínio do número de contratos até o ano 2017, e no ano de 2018 a
quantidade voltou a apresentar crescimento. O ano que obteve a maior
quantidade de contratos e maior valor total de créditos acessados foi em 2013,
e o ano que apresentou a menor quantidade dessas variáveis foi em 2017.
Abaixo, será apresentado detalhadamente o número de contratos e os
seus respectivos valores em suas linhas de crédito no município em estudo
durante os anos de 2013 a 2018.
Tabela 2: Distribuição da quantidade de contratos e valores em suas linhas de
créditos em 2018 na cidade Várzea Alegre.
Anos
2013
2014
2015
2016
2017

Nº de
contratos de
custeio
18
14
8
5
6

Valor de
custeio
(R$)
112.763,57
161.481,04
146.391,87
49.981,64
72.776,48

Nº de contratos
de investimento
1.483
1.054
600
408
315

Valor de
investimento
(R$)
6.337.268,71
5.501.674,29
2.298.384,48
1.639.134,35
1.326.447,43
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2018
14
120.563,23
346
1.889.154,28
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2018. Elaboração própria.

Conforme a tabela 2, a maior parte dos contratos e valores destinados a
cidade durante os 6 anos de estudo ficou com categoria de investimento (4.206
contratos e a quantidade de valores repassados foi de 18.992.063,54 reais),
apresentando um valor médio de 4.515,46 reais por contrato, ao mesmo tempo
que a categoria custeio apontou um valor médio de 10.214,73585 reais por
contrato durante os anos de 2013 a 2018.
No quadro 1 verifica-se os dados primários obtidos por meio do
questionário estruturado repassados aos sócios da associação de estudo.
Quadro 1: Atuação do PRONAF na associação
Conhece o PRONAF
Porcentag
Freq
Porce
em
uênc
ntual
acumulati
ia
va
11
22,9
22,9
19
39,6
62,5

Já participou do PRONAF
Porcentage
Frequên Porcent
m
cia
ual
acumulativ
a
43
89,6
89,6
5
10,4
100,0

Não
Não
Sim
Sim
Já
ouviu
18
37,5
100,0
falar
Total
48
100,0
Total
48
100,0
Fonte: Dados obtidos através da coleta na comunidade em outubro de 2019

-

Nota-se pelo quadro acima, que a maior parte dos agricultores familiares
entrevistados conhecem o PRONAF, sendo que grande parte afirmou que
apenas ouviu falar sobre o que era, mas não o conhece. A maioria dos
associados afirmaram que não participaram do programa, dos 62,5% que
disseram conhecer o programa, apenas 16,64% participam ou já participaram.
Das cinco pessoas que já utilizaram os benefícios do programa, dois
agricultores disseram que o valor repassado foi na faixa de 2 a 10 salários
mínimos, outro disse que o valor foi acima de 10 salários mínimos e dois
disseram não lembrar a quantia repassada.
No quadro 2 demonstra-se a percepção dos associados em relação a
atuação do programa na associação.
Quadro 2: Execução do PRONAF na associação Mucuripe segundo associados
Atuação do PRONAF na associação comunitária
Frequênci
Porcentage
Porcentagem
Porcentual
a
m válida
acumulativa
Boa
6
12,5
12,5
12,8
Média
1
2,1
2,1
14,6
Não sabe
41
85,4
85,4
100,0
Total
48
100,0
100,0
Fonte: Dados obtidos através da coleta na comunidade em outubro de 2019
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Observa pelo quadro acima que 85,4% do pessoal entrevistado não
sabia ou não quis responder sobre a execução do programa na associação,
isso pode ser ocasionado devido grande parte não saber o que é o PRONAF.
Dos 12,5% dos entrevistados que responderam que associação possui uma
boa atuação quanto ao programa, foram os mesmos que já fizeram uso de
recursos do programa.
5. Conclusão
A partir da pesquisa realizada foi possível verificar que apesar da cidade
estudada possuir, durante os anos de 2013 a 2017, grande quantidade de
contratos do Pronaf, a maior parte dos agricultores familiares sócios da
associação comunitária Mucuripe não utilizou o programa. Este dado releva o
quanto é relevante o engajamento e a necessidade de criação de canais
participativos e comunicativos, para que pequenas comunidades rurais passem
a usufruir do acesso a recursos importantes de políticas públicas destinadas a
agricultura familiar.
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