XVII Semana de Iniciação Científica
ISSN: 1983-8174

27 e 31 de outubro de 2014
Universidade Regional do Cariri (URCA), Crato, Ceara

AGRICULTURA FAMILIAR E POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTUDOS EMPÍRICOS NO
DISTRITO DE CARIUTABA, FARIAS BRITO-CE.
CICERA ERIVANEIDE DA SILVA NASCIMENTO, MARIA SOARES DA CUNHA

Discutir a agricultura familiar tem grande importância para a academia e para os movimentos sociais do campo,
que exerceram forte pressão em defesa de políticas públicas diferenciadas para essa categoria social desde os
anos 1990. Dessa forte pressão resultou a criação em 1996 do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar). Esse programa surgiu para fornecer apoio creditício e institucional às categorias de
pequenos produtores rurais. Essa pesquisa tem como referência empírica o distrito de Cariutaba, município de
Farias Brito, localizado no sul do Ceará. O distrito em foco tem como atividade econômica principal a
agricultura familiar, que passou por importantes modificações nos últimos anos. Em Cariutaba, a agricultura
familiar foi fortalecida com projetos ligados ao PRONAF? De que forma? Em que proporção? E o que são
políticas públicas? Essas são questões colocadas nessa etapa da pesquisa que se volta à revisão bibliográfica do
conceito de políticas públicas e agricultura familiar. Políticas públicas são princípios norteadores de ação do
poder público, formas e exercícios encontrados para fortalecer o desenvolvimento econômico da sociedade. A
agricultura familiar é uma forma de produção onde predomina a interação entre gestão, terra e trabalho.
Verificar quantos, quem são e como trabalham os agricultores inseridos em programas sociais ligados a
agricultura familiar constitui um objetivo norteador desse trabalho. Compreender as repercussões de políticas
públicas na trajetória de vida e de trabalho de agricultores familiares de Cariutaba exige a realização de
entrevistas de aprofundamento. Através desse recurso os trabalhadores poderão narrar o histórico de sua
inserção em projetos de apoio a agricultura familiar. Procura-se com o levantamento em campo caracterizar as
condições socioeconômicas desses sujeitos do campo. Busca-se ainda conhecer o sistema produtivo e de
comercialização dos agricultores familiares, verificando se ocorreram alterações na renda e no poder de
consumo das famílias beneficiadas com recursos de programas de apoio a esse tipo de agricultura.
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