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Resumo: As políticas públicas de modo geral são intervenções feitas pelo
Estado com o intuito de promover o crescimento econômico, a igualdade e o
bem-estar das pessoas. O Estado Brasileiro buscando melhorar as condições
de vida e combater a pobreza da população rural, diante das grandes lutas dos
agricultores rurais e com a Constituição Federal de 1988, em 1990 deu início à
criação de um conjunto de políticas públicas destinadas à agricultura familiar,
criando em 1995 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar/PRONAF, responsável por desencadear outras inúmeras políticas para
o desenvolvimento rural, com o objetivo de garantir novos espaços de
participação social e acesso a direitos. Nesse sentido, tem por objetivo traçar
algumas considerações sobre o perfil e a percepção dos membros da
Associação Comunitária da Serra Olho D`Água em Jardim – CE em 2019, em
relação aos programas governamentais implementados na comunidade. A
natureza da pesquisa é descritiva e explicativa, com aplicação de sessenta e
nove questionários a todos os membros da Associação. Os resultados apontam
que 70% são do sexo feminino, 92,75% se declararam da cor parda, a maioria
36,32% com ensino médio completo, a faixa etária predominante 28,99% foi de
46 a 55 anos, 81,16% são casados, 55,07% trabalhando na agricultura,
estando na associação há mais de cinco anos (58%), salientando que alguns
estão na associação desde a sua fundação que foi em 10 de agosto de 1995.
71% dos sócios já tiveram acesso a políticas públicas, 57,97% afirmaram que
só conseguiram esse acesso pela facilidade que tem através da associação. A
contribuição dessas políticas públicas para o desenvolvimento da comunidade
tem como destaque: Cisterna para todos, assim como o projeto do trator e o
programa Minha Casa Minha Vida. 76,81% afirmaram que as políticas públicas
já disponíveis do qual tem acesso conseguiram amenizar a pobreza, como por
exemplo, Bolsa Família, Pronaf, Garantia safra e Minha casa minha vida.
Apesar de ter acesso a todas essas políticas, ainda enfrentam dificuldades,
como a falta de apoio do poder público, a união mais efetiva das pessoas da
comunidade e a má distribuição dos programas enfrentados pela comunidade.
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O papel da associação comunitária é de suma importância, pois mostra a
necessidade de se organizar e pensar de forma coletiva para o crescimento de
todos, reivindicando por melhorias e buscando parcerias para a concretização
das mesmas para a comunidade.
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