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1

INTRODUÇÃO

O presente relatório é resultado de um estudo realizado com os agricultores
familiares o município de Irineópolis, localizado no Planalto Norte do estado de
Santa Catarina, no decorrer da disciplina Vivência em Agricultura Familiar (VAF),
dos cursos de Agronomia e Zootecnia, do Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Santa Catarina (CCA/UFSC), campus Florianópolis. Ao
todo, 61 estudantes da UFSC realizaram um levantamento socioeconômico com os
agricultores familiares visitados durante a etapa de campo prevista no plano de
ensino da disciplina. Essa etapa ocorreu entre os dias 21 de março e 12 de abril de
2013.
A VAF é realizada semestralmente em diferentes municípios de Santa Catarina
com as famílias de agricultores selecionadas para receber um estudante de graduação
durante 21 dias em suas residências e nas suas unidades produtivas. Nesse período, o
estudante se integra ao seio familiar num processo denominado de vivência. Para
isso, a família oferece alojamento, alimentação e espaço para o estudante participar
das atividades produtivas e organizativas do estabelecimento agropecuário. O
principal objetivo da disciplina é que o estudante se integre às atividades e dinâmicas
da família rural e da unidade produtiva, vivenciando aspectos culturais,
organizativos, econômicos, técnicos, dentre outros.
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Durante os 21 dias, cada estudante aplicou um questionário socioeconômico na
família onde estava realizando a VAF. Embora o número de agricultores
entrevistados e os estabelecimentos familiares visitados reúnam uma amostra
significativa da agricultura familiar do município não é possível fazer generalizações,
ou seja, não se trata de uma amostra cientificamente representativa, já que há um
viés (tendência), decorrente dos critérios pré-estabelecidos na seleção das famílias.
Esses critérios levam em conta o interesse no acolhimento de um estudante
universitário, as condições materiais e a localização do estabelecimento e o perfil da
família. Essas particularidades podem fazer com que esta amostra seja diferente da
média geral da agricultura familiar do munícipio. Entretanto, os professores e
estudantes envolvidos na VAF estão disponibilizando publicamente este material por
entender que a informação e a discussão dos seus resultados podem ser úteis às
lideranças, organizações sociais e entes do poder público locais. Os dados e as
análises aqui apresentados podem colaborar na formulação de novas estratégias de
apoio à agricultura familiar e de outras iniciativas que fortaleçam o desenvolvimento
de Irineópolis e região.
Os questionários foram preenchidos a partir de informações fornecidas pela
pessoa identificada pela família como aquela que desempenha o papel de chefe de
estabelecimento, porém os demais membros do grupo familiar também participaram
do processo. Os estudantes não realizaram uma entrevista pontual, executada em
algumas poucas horas, mas agregaram informações ao longo das três semanas de sua
vivência com a família. As anotações no questionário-base, que originou este
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relatório, foram colhidas com autorização prévia das famílias, sendo que se teve o
cuidado para que as mesmas não fossem identificáveis pelos documentos recolhidos.
O presente relatório é uma sistematização dos dados extraídos dos 61
questionários. As informações foram geradas pelo uso do software SPHINX,
considerando a variabilidade de estabelecimentos e perfis familiares existentes. A
sistematização, o processamento dos dados e a elaboração deste relatório foram feitas
pelas equipes do Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do
Território (LEMATE) e do Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar
(LACAF), vinculados ao CCA/UFSC e ao Programa de Pós-Graduação em
Agroecossistemas (PGA/UFSC). A redação final da análise contou também com
contribuições de professores que participam da disciplina VAF.
Por fim, os autores deste relatório, ao mesmo tempo em que destacam aos
leitores que o documento revela aspectos importantes do meio rural local, pedem
atenção à inviabilidade de sua generalização para o conjunto da realidade municipal
e/ou regional. Esse cuidado deve-se, em grande parte, ao problema de
representatividade da amostra, já mencionado acima, e de possíveis distorções no
preenchimento do questionário. Note-se que todas as informações são declaratórias
da parte dos agricultores, ou seja, embora os alunos recebam treinamento prévio
sobre o preenchimento do questionário, por ainda estarem na 4a fase dos seus
respectivos cursos, a maioria não tem formação técnica e nem experiência na
execução de pesquisas de campo que permitam realizar, por exemplo, cálculos
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correlacionados à gestão financeira do empreendimento e conferir o teor de
informações mais complexas prestadas durante a entrevista.
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2

CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município catarinense de Irineópolis tem sua sede urbana situada na
latitude 26° 14' 20" S e longitude 50° 48' 00" W. Instalado em 1962, o município
conta com uma população, estimada para 2014, de 10.916 habitantes e área de
589,558 km² (IBGE, 2014). O município está localizado na mesorregião Norte do
estado, na microrregião de Canoinhas.
Figura 1 – Localização de Irineópolis (SC)

Fonte:Wikipédia (2014).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Irineópolis é
0,699, o que indica que está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio
(IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em
termos absolutos foi a eeducação (com crescimento de 0,261), seguida por renda e
10
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por longevidade. Em relação aos outros 293 municípios de Santa Catarina,
Irineópolis ocupa a 233ª posição no ranking estadual do IDHM (PROGRAMA...,
2014).
Em 2010, quando a população de Irineópolis contabilizava 10.448 pessoas, os
residentes no meio rural somavam 6.929 pessoas e os urbanos 3.519 (IBGE, 2014).
Isso significa que dois terços da sua população viviam no campo.
Essa composição demográfica faz com que a sua economia esteja intimamente
ligada ao setor agrícola. Segundo dados do último Censo Agropecuário, as principais
produções agropecuárias do município são provenientes da lavoura temporária, da
pecuária (IBGE, 2006), da extração vegetal e da silvicultura (IBGE, 2013).
Informações sobre os principais alimentos produzidos no município estão
especificados na Tabela 1.
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Tabela 1: Principais alimentos produzidos em Irineópolis/SC (2006)

Produção

Produto

Trigo em grão
Lavouras

temporárias

Milho em grão
Mandioca

Feijão de cor
em grão

Prod.

Vegetal
Prod.

Soja em grão

Animal

Erva-mate

N° de

estabelecimentos
agropecuários
12

261

Quantidade
(toneladas)
560

18.325

837

35.497

14

29

244

101

-

2.400

Ovos de

988

85 mil dúzias

Leite

615

3.160 mil

cancheada
galinha

Fonte: IBGE (2006) e IBGE (2013); adaptado pelos autores.

litros

Valor
(R$)

249.000,00

7.905.000,00

8.503.000,00
70.000,00

17.000,00

1.008.000,00
137.000,00
1.206.000,00

Dados do IBGE (2006) demonstram que em relação à pecuária, os três
maiores rebanhos do município são: aves, com 43 mil cabeças em 1.138
estabelecimentos; bovinos, com 11.650 cabeças em 831 estabelecimentos e; suínos
com 7.135 cabeças em 618 estabelecimentos agropecuários. Em relação à extração
vegetal são produzidos 56.000 m³ de lenha, e 200 m³ de madeira em tora, além da
produção de 72 m³ de madeira em tora de pinheiro brasileiro nativo (IBGE, 2013). Já
a silvicultura produz 130.000 m³ de lenha; 140.000 m³ de madeira em tora,
divididos conforme o destino: papel e celulose (30.000 m³) e outras finalidades
(110.000 m³) (IBGE, 2013). Apesar de não constar nos dados oficiais do IBGE, o
fumo, a cebola e a batata também são importantes produções do município, com
especial destaque para o primeiro cultivo (AMPLA NORTE, 2014).
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Em 2006, a estrutura fundiária rural do município contava com a existência de
1.429 estabelecimentos agropecuários. Desses, 80% possuem áreas menores a 50 ha,
ficando muito próximo da situação verificada no estado, que registrou 88,3% dos
estabelecimentos nesse estrato de área (Tabela 2). Os estabelecimentos do estrato
inferior (<10 ha) totalizam 37,4% no município e 35,8% no estado, o que evidencia
uma maior incidência de minifúndios no município em relação ao estado.
Tabela 2: Número de estabelecimentos rurais por

classe de área – Santa Catarina e Irineópolis (2006)

Estratos
(ha)
0<10
10<20
20<50
50<100
100<500
+500
PSA*
Total

Santa Catarina
N°
%
69 390
35,8
56 411
29,1
45 310
23,4
10 723
5,5
6 513
3,4
1 194
0,7
4 122
2,1
193 663
100

Irineópolis
N°
%
534
37,4
291
20,5
314
22
105
7,4
54
3,7
5
0,25
126
8,8
1 429
100

*PSA= Produtor Sem Área

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário de 2006.

Em relação à condição do produtor, a Tabela 3, a seguir, revela que os
agricultores proprietários de terras em Irineópolis equivalem a 84%, contra 88,3%
existentes em Santa Catarina. Nas categorias de agricultores não proprietários, o
município registra 16,3% e o estado 11,7%, com destaque para os casos de Produtor
Sem Área (PSA), que totalizaram 8,8% no município. Essa categoria foi uma inovação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) no último Censo
Agropecuário para referenciar as situações de famílias de agricultores que se
encontravam sem área para cultivo no momento da coleta de dados, mas que
declararam ter realizado alguma exploração agropecuária no ano censitário. Por fim,
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cabe destacar que os 61 estabelecimentos que participaram da VAF representam 4,3%
do total de estabelecimentos do município.
Tabela 3: Número de estabelecimentos rurais segundo a

condição do produtor – Santa Catarina e Irineópolis (2006)

Condição do
produtor

Santa Catarina

Proprietário

170 908

Assentado

N°

%

Irineópolis
N°

%

88,3

1194

84,0

2 651

1,4

-

-

Arrendatário

7 085

3,6

55

3,7

Parceiro

2 151

1,1

5

0,3

Ocupante

6 746

3,5

49

3,5

PSA*

4 122

2,1

126

8,8

Total

193 663

100

1.429

100

*PSA= Produtor Sem Área

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário de 2006.
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3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA

SISTEMATIZAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

Inicialmente, cabe esclarecer que algumas questões do questionário
permitiram que o entrevistado elegesse várias opções, o que explica a existência de
respostas em número superior ao de famílias de agricultores que participaram das
entrevistas durante a VAF.
Para facilitar a leitura, esta parte do relatório foi subdividida em oito partes, a
saber: a) Perfil dos entrevistados; b) O estabelecimento agrícola; c) Relações de
trabalho entre agricultores e inserção sociopolítica; d) Produção agropecuária e
relações de venda/consumo; e) Conhecimento de políticas públicas e acesso a
créditos agrícolas; f) As relações profissionais; g) Percepções e desejos dos
agricultores; h) Relação com o poder público.

3.1

PERFIL SOCIAL DA FAMÍLIA
Em 75% dos 61 estabelecimentos visitados, a figura masculina é apontada

como a pessoa responsável pelo empreendimento familiar. Todavia, um quarto dos
entrevistados (25%), portanto parcela não negligenciável, indicou que essa atribuição
é da mulher (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Responsável pelo sustento financeiro da família

Fonte: Dados coletados pelos estudantes da disciplina de Vivência em Agricultura Familiar do 2º
semestre do ano 2013, dos cursos de Agronomia e Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Santa Catarina 1.

A renda econômica da grande maioria dos estabelecimentos familiares é
declarada como resultado do trabalho do homem. Apesar desse resultado, observouse, quase indistintamente entre as propriedades, que as mulheres realizam trabalhos
geradores de renda econômica concomitantemente e complementarmente ao
trabalho dos homens. No Gráfico 9, poderá ser observado que a gestão dos
rendimentos econômicos é realizada de forma conjunta, reforçando assim, que a
gestão do trabalho produtivo é compartilhada com a sua execução. É importante
também destacar que não foi objeto de análise (apesar de ter sido observado
frequentemente) o trabalho não agropecuário, realizado majoritariamente pelas
mulheres no contexto da unidade familiar, tais como o trabalho doméstico, a
preparação da alimentação, os cuidados com a família, dentre outros.
O Gráfico 2 revela que pouco mais de dois terços dos entrevistados (64%) tem
entre 40 e 55 anos de idade, sendo que 23% têm mais que 55 anos e 13% menos de 40
anos. Isso demonstra que a maioria dos indivíduos que exerce a função de chefe do
estabelecimento está na faixa etária intermediária entre a juventude e a terceira
idade.

Ao mesmo tempo, denota uma preocupação com o processo de

1

Nos gráficos subsequentes essa indicação da fonte será substituída pela expressão resumida: “Dados coletados
pelos estudantes.(2013)”.
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envelhecimento dos responsáveis pelo estabelecimento rural, visto que menos de 15%
dos entrevistados têm menos de 40 anos.
Gráfico 2 - Faixa etária dos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Todos os entrevistados declararam ter algum grau de escolaridade. A grande
maioria dos responsáveis pelo estabelecimento (66%) afirmou ter frequentado
somente o ensino fundamental, mas 41% desse total não chegaram a terminá-lo
completamente. O ensino médio foi cursado por 31% dos entrevistados, dos quais 11%
não o concluíram. Apenas 3% afirmaram ter formação de ensino superior, e nenhum
declarou ser técnico agrícola (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Grau de escolaridade dos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

A grande maioria (69%) dos que se declararam casados (55 chefes de
estabelecimentos) afirmou que seus cônjuges ingressaram no ensino fundamental,
mas que apenas 18% conseguiram concluí-lo. Em torno de 25% dos/as
companheiros/as dos entrevistados cursaram o ensino médio, mas somente 14%
17
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terminaram o estudo. Somente em três casos o/a companheiro/a possui ensino
superior.

A exemplo

dos responsáveis

dos estabelecimentos,

todos os/as

companheiros/as possuem alguma escolaridade, assim como nenhuma pessoa possui
formação de técnico agrícola (Gráfico 4). Os dados agregados revelam que não se
constata grandes diferenças de escolaridade formal entre chefes e companheiros/as.
Gráfico 4 - Grau de escolaridade do(a) companheiro(a) dos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Dos 56 entrevistados que responderam se possuíam algum tipo de formação
complementar, 29% afirmaram que fizeram cursos profissionalizantes, 39% cursos
básicos agrícolas e 32% que não possuíam outra formação (Gráfico 5). Observa-se
que, apesar da pouca escolaridade formal, há interesse no aprendizado e na
renovação/aprimoramento do conhecimento por parte da maioria dos entrevistados,
visto que 68% declararam que fizeram algum tipo de curso que não a escola formal.
Esse é um fator positivo que pode ser utilizado como parte de estratégias de geração
de interesse e envolvimento dos agricultores de ambos os sexos para aumentar o grau
de escolaridade do público rural.
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Gráfico 5 - Formação complementar ao ensino formal

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação à origem familiar, a grande parte (85% dos entrevistados) é filho
de agricultores, enquanto 15% declararam não possuir essa descendência (Gráfico 6).
Isso revela a forte tradição das famílias rurais de repassar o patrimônio e,
consequentemente, a profissão aos seus descendentes.
Gráfico 6 - Origem dos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação ao estado civil, 90% dos entrevistados são casados, 5% são
separados, 3% viúvos e 2% solteiros (Gráfico 7).
Gráfico 7 - Estado civil dos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Dos 55 entrevistados que se declararam casados, somente 52 responderam
sobre a faixa etária de seus companheiros(as). Os mais velhos, com 56 anos ou mais,
correspondem a 15% dos que responderam a questão. A maioria declarou que seus
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(suas) companheiros(as) têm idade entre 42 a 55 anos, o que corresponde a 58% do
total das respostas. Outro grupo, representando 25%, está na faixa etária entre 28 a
41 anos, e 2% têm menos que 28 anos (Gráfico 8).
Gráfico 8 - Faixa etária do(a) companheiro(a)

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

3.2

PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS

DO

ESTABELECIMENTO

AGRÍCOLA
O Gráfico 9 indica que dos 61 estabelecimentos rurais visitados, 84%
declararam ter gestão da renda familiar conjunta. Apenas 8% afirmaram que a
decisão é do chefe do estabelecimento. Em 5% das famílias não há um critério
definido e em 3% foi declarado que o critério se dá por atividade exercida. Como
essas informações são declaratórias e um pouco subjetivas deve-se analisá-las
cautelosamente.
Além disso, nenhum dos entrevistados respondeu que os filhos são os
tomadores de decisão acerca da gestão da renda familiar. No entanto, essa última
constatação deve ser também ponderada, pois quase sempre quando um dos filhos
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passa a gerenciar a renda familiar é porque assumiu a função de chefe do
estabelecimento.
Gráfico 9 - Critérios para gestão da renda familiar

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação ao exercício de trabalho remunerado fora do estabelecimento
(pluriatividade), das 60 respostas obtidas, 35% afirmaram que exercem alguma
atividade dessa natureza. Isso demonstra que, a agropecuária exercida dentro do
próprio estabelecimento rural é ainda a principal atividade na maioria dos casos. Por
outro lado, a pluriatividade do chefe do estabelecimento, algo que era bastante raro
no meio rural catarinense há algumas décadas, já atinge mais de um terço dos
entrevistados. Quanto à situação dos demais membros da família, 46% dos chefes
afirmaram que esses exerciam alguma atividade remunerada, sendo 20% na
propriedade e 26% fora dela. Essas informações conjuntas (indicadas pelos Gráfico
10 e Gráfico 11) revelam que a pluriatividade não pode ser ignorada, devendo ser
melhor estudada e considerada nas ações de desenvolvimento rural.
Gráfico 10 - Fonte de renda fora do estabelecimento rural (pluriatividade)

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
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Gráfico 11 – Outro integrante da família que realiza atividade remunerada

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação aos filhos em idade escolar, dentre os que responderam essa
questão (59 entrevistados), 71% disseram que seus descendentes auxiliavam nos
trabalhos da propriedade e 15% que não ajudavam (Gráfico 12).
Gráfico 12 - Filhos envolvidos nas atividades dos pais dentro do estabelecimento rural

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Sobre o retorno de filhos que temporariamente saíram dos estabelecimentos
por razões diversas, o Gráfico 13 revela que 28% dos pesquisados disseram que
possuíam pelo menos um filho homem que saiu da propriedade e depois retornou, e
8% que tiveram pelo menos uma filha na mesma situação. Ou seja, quase 37% dos
casos registram retornos e outros 63% não manifestaram registro de retorno dessa
natureza. Esse dado é interessante pois, normalmente, considera-se as saídas de
filhos como definitivas, e isso não ocorreu em mais de um terço das famílias dos
entrevistados.
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Gráfico 13 - Retorno de algum(a) filho ou filha ao estabelecimento rural

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

De acordo com o Gráfico 14, num total de 60 pessoas que responderam à
questão, apenas 7% disseram tirar férias todos os anos; 28% somente
ocasionalmente, 55% nunca o fazem e 10% que são aposentados. Embora o
questionário não permita maiores informações a esse respeito, com esse cenário é
possível imaginar que a carga de trabalho no campo continua muito intensa, fato que
combinado com a existência de famílias cada vez menores dificulta ou impossibilita
que a grande maioria dos entrevistados possa tirar férias. Provavelmente, aqueles que
declararam que tiram férias todos os anos, e mesmo os que o fazem ocasionalmente,
são aqueles que possuem membro da família ou pessoa de confiança que possa
realizar as atividades essenciais do estabelecimento enquanto estão ausentes.
Gráfico 14 - Entrevistados que tiram férias

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Sobre a renda familiar líquida mensal (Gráfico 15), observa-se que mais de dois
terços (67%) possui uma renda líquida superior a R$1.500,00/mês. Dos 56
entrevistados que responderam quanto da renda familiar líquida mensal era oriunda
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da atividade agrícola (Gráfico 16), 70% informaram que recebem menos de R$3 mil
da agricultura; 25% que recebem entre R$3 mil e R$5.999,00/mês de suas atividades
agrícolas e pouco mais de 5% registraram rendas agrícolas superiores a R$ 6 mil por
mês.
Gráfico 15 - Renda líquida mensal da família

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
Gráfico 16 – Renda familiar mensal que tem origem na agricultura

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Dos 38 entrevistados que declararam ter renda não agrícola – que pode ser
proveniente dos próprios chefes ou de outros membros da família – 84% disseram
que o valor é inferior a R$2 mil por mês; 13% disseram que está entre R$2 mil e
R$3.999,00. Houve ainda um caso que declarou ter renda de outras atividades acima
de R$10 mil mensais (Gráfico 17).
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Gráfico 17 - Renda familiar mensal que tem origem fora da agricultura

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

O questionário aplicado permitiu aos entrevistados assinalar mais de uma
resposta a respeito da forma de aquisição de seu estabelecimento. Isso explica o
registro de 95 respostas (Gráfico 18). Mas, o que limita a análise é o fato de não se
saber se o total de respostas dadas nessa questão corresponde ao universo dos 61
entrevistados, ou seja, algumas pessoas podem ter deixado de respondê-la.
A maioria das respostas (45%) revela que o estabelecimento agrícola foi
herdado; 24% das respostas indicaram que a terra pertence à família, e que sugere
que esse patrimônio não passou ainda pelo processo de partilha; 23% que a terra foi
comprada com recurso próprio; 1% que foi obtida com apoio do crédito fundiário; a
posse e assentamento também obteve 1% cada. Outros 4% das respostas equivalem a
arrendamento/parceria de terras. Os dados revelam que, geralmente, a família tem
um papel importante no processo de acesso à terra, seja por meio da herança, de
empréstimo ou cedência que não passou pelo processo de partilha, seja ainda via
esses dois mecanismos simultaneamente. Essas duas opções representam 69% das
respostas.
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Gráfico 18 - Forma de aquisição do estabelecimento

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Para adquirir a terra, 56% disseram que não tiverem problemas e 44% que
enfrentaram algum grau de dificuldades (Gráfico 19). É provável que haja uma
correlação entre a terra ser da família e a não dificuldade de se obtê-la, indicado no
gráfico anterior, porém faltam elementos no questionário que permitam essa análise.
Gráfico 19 - Dificuldade para obtenção da terra

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Com relação ao tamanho da propriedade, 70% dos estabelecimentos têm
menos do que 50 ha (Gráfico 20). Portanto, em sua maioria, as famílias visitadas são
constituídas por pequenos agricultores familiares que possuem terras geralmente
herdadas ou que ainda pertencem à família.
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Gráfico 20 - Tamanho total da propriedade

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

O Gráfico 21 indica que quase dois terços dos entrevistados declararam que a
área dos seus estabelecimentos aumentou de tamanho ao longo do tempo. Além
disso, nenhum dos entrevistados manifestou que deseja diminuir o tamanho de sua
propriedade; sendo que 43% estão satisfeitos com o seu tamanho e 57% têm a
intenção de aumentar (Gráfico 22). Este item indica alguns importantes sinais em
relação às tendências futuras da agricultura familiar. Apesar da extensão das
propriedades ainda ser reduzida, elas vêm crescendo gradativamente sob a gestão do
mesmo núcleo familiar.
Gráfico 21 - Evolução do tamanho da propriedade rural

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
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Gráfico 22 - Desejo em relação ao tamanho atual da propriedade rural

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação à sucessão do estabelecimento familiar, os dados indicam que em
62% dos casos há quem possa gerenciá-lo depois que o chefe cessar suas atividades.
Apenas 8% afirmaram que não dispõem de um sucessor. Outros 30% responderam
que ainda não está definido a questão da sucessão da propriedade, e portanto, existe
a possibilidade de algum herdeiro dar continuidade ao empreendimento familiar. Da
mesma forma que no item anterior, há evidências significativas de reprodução social
da agricultura familiar por meio do processo de sucessão familiar (Gráfico 23).
Gráfico 23 - Sucessor para o estabelecimento rural

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

A pergunta relacionada ao arrendamento de terras e parcerias também
possibilita responder mais de uma alternativa, o que resultou num total de 67
respostas. Dessas, um terço (23 agricultores) afirmaram que arrendam terras de
terceiros, o que está coerente com o desejo de aumentar o tamanho do
estabelecimento, abordado acima. Outro dado interessante é que em 39% dos casos, o
entrevistado não recorre a nenhuma dessas práticas (Gráfico 24).
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Gráfico 24 - Arrendamento de terra e parcerias com terceiros

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

3.3

RELAÇÕES DE TRABALHO E INSERÇÃO SOCIOPOLÍTICA
Sobre a contratação de mão de obra para auxiliar nos trabalhos, os dados

indicam que em 43% das propriedades não existe esse tipo de apoio, e quase a
metade (48%) afirmou que a contratação é sazonal (Gráfico 25). Das 29 pessoas que
declararam dispor de mão de obra temporária, somente 26 responderam a questão
sobre a duração dessa contratação. Desses, a metade disse que a contratação dura
menos de 40 dias/ano (Gráfico 26).
Gráfico 25 - Contratação de mão de obra na propriedade

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
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Gráfico 26 - Tempo de contratação de mão de obra (dias/anos)

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Dentro desse tema é também importante registrar um fenômeno recorrente
em várias regiões de Santa Catarina: as dificuldades de se conseguir trabalhadores
rurais. Para 91% dos entrevistados que respondeu a questão, a mão de obra
disponível está diminuindo na região (Gráfico 27). Este é um importante indicador
que pode afetar negativamente a reprodução social da agricultura familiar.
Gráfico 27 - Disponibilidade de mão de obra para contratação

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação à troca de dias de trabalho com outros agricultores, o Gráfico 28
informa que apenas 27% nunca recorrem a essa prática; 57% a fazem ocasionalmente e
17% trocam trabalho regularmente. A soma das trocas ocasionais e as regulares (73%)
revela que esse costume, muito comum entre agricultores familiares do passado,
permanece vivo na região. A carência de força de trabalho contratada e a redução dos
grupos familiares ajudam a explicar a presença dessa prática, que deve ocorrer
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especialmente durante a condução de certas atividades mais especializadas e em
determinadas fases do processo produtivo que demandam mais trabalho. A ação
solidária e a ajuda mútua são importantes fatores de diferenciação entre a agricultura
familiar tradicional e aquela mais modernizada, por exemplo, as propriedades
integradas com o agronegócio industrial. Estas últimas incorporam o trabalho como
insumo estritamente produtivo que visa à eficiência de produção, enquanto para as
primeiras o trabalho cooperativo é resultado do fortalecimento das relações sociais
estabelecidas, pois mantém vivo o tecido social que dá sustentação e garante a
reprodução da agricultura familiar.
Gráfico 28 - Troca de dias de trabalho com outros agricultores

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

O questionário apresentou uma questão relacionada à participação de
membros da família em organizações coletivas que previa também múltiplas
alternativas. De um total de 191 respostas, 21% assinalaram a participação de algum
membro da família em sindicatos; 18% disseram que participam de cooperativas de
produtores; 17% de cooperativas de crédito e 15% de associação. As demais
alternativas previstas no Gráfico 29 receberam menos indicações. Esse conjunto de
respostas evidencia uma vida sociopolítica relativamente intensa dos agricultores, e
que certamente repercute na maior capacidade de reprodução social das unidades
produtivas.
31

RETRATOS DA AGRICULTURA FAMILIAR:
Estudo socioeconômico a partir da disciplina Vivência em Agricultura Familiar no município de Irineópolis (SC)

Gráfico 29 - Participação de membros da família em organizações socioeconômicas
coletivas

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

3.4

PRODUÇÃO

AGROPECUÁRIA,

AUTOABASTECIMENTO

E

COMERCIALIZAÇÃO
Em relação às principais produções agropecuárias da propriedade, o
questionário apresenta uma lista de possibilidades para que o entrevistado eleja em
ordem de importância as três principais. No total obteve-se 155 respostas, pois nem
todos elencaram as três prioridades. Desse total, os cereais foram considerados como
a produção mais importante, correspondendo a 27%, seguido da fumicultura com
21%, bovinocultura de leite com 13%, reflorestamento com 9% e outros vegetais com
7%. As demais produções corresponderam a 24% das respostas (Gráfico 30). A
escolha de todos os itens apresentados no questionário sugere que a agricultura
familiar do município continua diversificada, embora mantendo a prevalência de
algumas atividades convencionais, como o fumo e os cereais, e o crescimento de
atividades como o reflorestamento e o leite em escala comercial.
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Gráfico 30 - Principais produções do estabelecimento agrícola

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

As principais estratégias de venda da produção também foram respondidas
por grau de importância, no limite de três opções para cada entrevistado. Conforme
pode ser visualizado no Gráfico 31, das 114 respostas obtidas destacam-se os negócios
efetuados com as cooperativas e as (agro)indústrias, cada uma correspondendo a 32%
do total. Isto denota a importância de organizações que realizem a ação comercial e a
façam com capacidade de permitir ganhos de escala à produção, normalmente
pequena, de cada unidade produtiva singular. Note-se que a venda da produção na
própria propriedade ainda continua presente, correspondendo a 14% das respostas;
juntas, as vendas para atravessador, feira, comércio local, Programa Aquisição de
Alimentos

(PAA)

e

Programa

Nacional

de

Alimentação

Escolar

(PNAE)

corresponderam a 22% das respostas. Além do PAA e do PNAE, os entrevistados não
elencaram outros mercados institucionais (programas públicos de aquisição de
produtos agropecuários). As vendas diretas em feiras e as entregas a domicílio são
bastante limitadas entre os agricultores que participaram dessa edição da VAF.
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Gráfico 31 - Principais formas de comercialização da produção

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Por outro lado, das 61 pessoas entrevistadas, 46 opinaram sobre a importância
da venda direta, conforme pode ser visto no Gráfico 32. Dentre os que responderam
essa questão, 37% consideram essa estratégia como complementar e 22% consideram
como essencial; 4% declararam esse tipo de venda como acessória (suplementar).
Além disso, outros 37%, que não vendem diretamente sua produção, não se
manifestaram a respeito.
Gráfico 32 – Importância dada pelos agricultores para a venda direta

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação à certificação da produção também é possível marcar mais de uma
alternativa, resultando num total de 62 respostas (Gráfico 33). A grande maioria
(79%) não emprega nenhum tipo de certificação, o que denota uma distância entre a
produção local e as diversas formas de certificação de produto de qualidade superior.
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Dentre os que fizeram menção a alguma certificação, as marcas do Sistema de
Inspeção Federal (SIF) e o correspondente municipal (SIM), e a referência à
agroecologia não certificada registraram 5% cada uma; agricultura orgânica 3%; os
que possuem marcas próprias e serviço estadual (SIE) correspondem a 2% cada uma
e ninguém disse possuir Indicação Geográfica (IG). O termo “agroecologia não
certificada” significa que o agricultor considera que suas práticas de produção são
agroecológicas,

porém

não

possuem

a

chancela

e

o

selo

de

nenhuma

empresa/organização autorizada a fornecer esse tipo de credenciamento. Já a
indicação “agricultura orgânica” refere-se a qualquer tipo de certificação de produtos
orgânicos como os efetuados pela Rede Ecovida, Ecocert, BioCert, IBD, dentre outros.
Gráfico 33 – Sistema de certificação empregado pelo entrevistado

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Os três gráficos a seguir tratam da estratégia familiar em relação ao consumo
de alimentos. Mais de 60% dos estabelecimentos rurais que participaram da Vivência
em Agricultura Familiar em Irineópolis produzem todos ou mais de sete alimentos
consumidos pela sua família (Gráfico 34). Esses dados demonstram a relevância da
produção para autoabastecimento na maioria das unidades agrícolas. A produção
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para autoabastecimento é considerada importante para 92%, e nenhum dos
entrevistados disse que ela é insignificante (Gráfico 35). Mesmo assim, a maioria dos
entrevistados (54%) declarou que gastam mais de R$300,00 com alimentação; 39%
entre R$100,00 a R$300,00 e apenas 7%, menos de R$100,00 (Gráfico 36).
Gráfico 34 - Quantidade de produtos produzidos na propriedade que são consumidos
pela família

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
Gráfico 35 - Grau de importância da produção para autoabastecimento

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
Gráfico 36 - Gasto mensal com alimentação

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
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3.5

GRAU DE CONHECIMENTO E ACESSO A POLÍTICAS PÚBLICAS
De um total de 243 manifestações obtidas em relação ao conhecimento sobre

as políticas públicas, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) destaca-se com 24% das respostas, e o seguro agrícola foi a segunda mais
lembrada (18%). Note-se pelo Gráfico 37 que nenhuma das sete políticas indicadas
ficou sem registro.
Gráfico 37 - Conhecimento sobre a existência de políticas públicas na região

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

A grande maioria dos entrevistados (82%) afirma que foi contemplado por
alguma das políticas destacadas anteriormente (Gráfico 38). Para a pergunta sobre
quais políticas públicas os agricultores já acessaram, de um total de 101 respostas, o
Pronaf (46%) e o seguro agrícola (23%) foram as mais lembradas (Gráfico 39).
Gráfico 38 - Número de entrevistados contemplados pelas políticas públicas existentes

na região

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
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Gráfico 39 - Políticas públicas mais acessadas pelos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Dos 59 agricultores que opinaram sobre o acesso ao crédito rural, 88%
confirmaram ter recorrido a esse tipo de política nos últimos cinco anos (Gráfico 40).
Esse quadro confirma a capilaridade obtida pelas políticas de financiamento rural da
agricultura familiar nos últimos anos.
Gráfico 40 – Acesso a políticas de crédito rural nos últimos cinco anos

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Sobre a finalidade do crédito rural obtido também era possível indicar mais de
uma alternativa no questionário, o que gerou um total de 85 respostas. A maior parte
dos créditos (46%) empregou os recursos no investimento em infraestrutura e 38%
usaram para o crédito de custeio. Nota-se que os empréstimos oficiais de apoio à
comercialização são ainda pouco empregados pelos entrevistados (2%). É importante
lembrar, todavia, que as políticas pública ligadas à segurança alimentar (PAA e
PNAE) possuem estratégias próprias de pagamento aos agricultores, e que em alguns
casos, acabam se configurando como substitutas das políticas de comercialização
existentes dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural (Gráfico 41).
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Gráfico 41 - Finalidade do crédito rural obtido nos últimos cinco anos

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Do total de 53 agricultores que responderam ter acessado política de crédito
rural, 85% afirmam que o fizeram por meio do Pronaf (Gráfico 42). Isso evidencia a
importância do Programa para atender necessidades de agricultores cujo perfil é
semelhante aos que participaram da VAF. Conforme foi especificado na introdução
deste relatório, esses agricultores figuram entre os que apresentam condições
socioeconômicas mínimas para acolher os alunos, não representando, portanto,
situações de pobreza ou de precariedade social.
Gráfico 42 - Conexão entre o crédito obtido nos últimos 5 anos com o Pronaf

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

3.6

RELAÇÕES

SOCIOPROFISSIONAIS,

AMBIENTAIS

E

PERSPECTIVAS FUTURAS
Dos 61 entrevistados, 93% disseram que costumam falar com outras pessoas
sobre suas atividades na propriedade (Gráfico 43). Para a pergunta sobre quais
assuntos relacionados às atividades agrícolas os entrevistados conversam com outras
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pessoas era possível elencar até três opções, o que resultou num total de 120
respostas. Os assuntos mais discutidos com outras pessoas são os relacionados a
aspectos técnico-econômicos agropecuários, evidenciados em 28% das respostas.
Enquanto que o futuro da agricultura na região foi apontado em 23% das entrevistas;
assuntos relativos à comunidade rural também em 23% e, questões relativas a
legislações ambientais também registraram menções significativas, destacando-se em
22% das questões respondidas. Apenas 4% afirmaram que não têm o hábito de
discutir esses assuntos com outras pessoas (Gráfico 44). Observa-se, assim, que é
comum a troca de informações técnicas entre os agricultores familiares, que muitas
vezes resultam em uma formação que alia o conhecimento tradicional e as técnicas
aprendidas pelos vizinhos. Essa troca é viabilizada pela sociabilidade existente na
região. Pelo Gráfico 45 é possível perceber a opinião de 60 entrevistados sobre sua
relação com os demais agricultores locais. Para a grande maioria, 78%, a relação é
boa; para 20% deles a relação é média e para apenas 2% a relação com os agricultores
locais é ruim.
Gráfico 43 – Troca de ideias sobre ações realizadas na propriedade com outras pessoas

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
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Gráfico 44 – Temas mais frequentes nas discussões com outras pessoas

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
Gráfico 45 –Relacionamento entre os agricultores locais na opinião dos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Sobre o tema da assistência técnica, os entrevistados foram convidados a
elencar até três organizações que eles mais apreciam. De um total de 125 respostas,
três serviços técnicos (cooperativa, empresas fumageiras e da EPAGRI) destacam-se
praticamente com a mesma frequência. Apenas em dois casos foi declarado que
nenhum dos técnicos que prestam assistência é referendado pelos agricultores
(Gráfico 46).
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Gráfico 46 – Serviços de assistência técnica mais referendados pelos entrevistados

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação aos assuntos que os entrevistados conversam com os técnicos, das
123 respostas obtidas o assunto mais recorrente, representando 40%, refere-se a
conselhos técnicos; 27% são sobre projetos futuros; e 13% sobre financiamento
(Gráfico 47).
Gráfico 47 - Tipos de assuntos conversados com os técnicos

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Na opinião de 95% dos entrevistados, a função da agropecuária deve ser tanto
de produzir matéria-prima quanto de integrar outras funções, como as de caráter
ambiental e social (Gráfico 48). Essa questão demonstra que a maioria dos
agricultores percebe a agricultura não apenas como uma atividade econômica, mas
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que cumpre também outras funções de caráter ambiental e social, com destaque para
a geração da ocupação do território rural e a manutenção de um tecido social ativo,
como bem demonstra o tópico referente à participação das famílias de agricultores
em diversas organizações locais. De um total de 60 entrevistados, 50% se sentem
indiretamente responsáveis pelos problemas ambientais; 35% se sentem diretamente
responsáveis e apenas 15% afirmam não ter responsabilidades nessa questão (Gráfico
49).
Gráfico 48 - Função da agropecuária na atualidade

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
Gráfico 49 - Percepções sobre a questão ambiental

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Sobre a questão ambiental, ressalta-se que em 39% das propriedades há
registro ou projetos para averbação da Reserva Legal (RL) ou Área de Preservação
Permanente (APP) e em 23% estão em andamento (Gráfico 50). Mas para 40% dos
casos a averbação ou projetos nesse sentido ainda não existem. Esse dado salienta a
necessidade de ações para diminuir o percentual de estabelecimentos que estão fora
das normas ambientais.
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Gráfico 50 – Número de proprietários com registro ou projetos para a averbação da RL
ou APP

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Com o intuito de saber as intenções dos agricultores em relação ao futuro do
estabelecimento e, consequentemente, da sua profissão, foi sugerida a escolha de até
quatro alternativas. Do total de 171 respostas, 19% disseram que têm a intenção de se
modernizar num futuro próximo; 17% desejam diversificar a produção; 15%
declararam que pretendem aumentar a área explorada por compra ou aluguel de
terras e 10% querem aumentar o rebanho. As demais intenções para um futuro
próximo são variadas e representaram, no conjunto, 39% das respostas (Gráfico 51).
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Gráfico 51 - Desejo de mudanças no estabelecimento agrícola ou na profissão de
agricultor

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

No que concerne as condições de vida no campo, para 82% dos entrevistados a
situação melhorou; 16% declararam que se manteve igual nos últimos anos e apenas
2% disseram que viver no meio rural piorou (Gráfico 52). Esse dado é muito
importante pois revela que os agricultores possuem opiniões condizentes a seu estilo
de vida no contexto atual. São elementos que favorecem a criação de políticas que
ajudem a manter a população no campo e fortalecer o desenvolvimento rural da
região.
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Gráfico 52 - Percepção sobre a vida no meio rural

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Dos 60 entrevistados que responderam sobre o futuro da agropecuária, 83%
disseram estar otimistas e 17% pessimistas (Gráfico 53). A grande maioria dos
entrevistados, representando 98%, disse que está satisfeita com a vida no campo e
que deseja continuar vivendo no meio rural e apenas 2% não estão satisfeitos e não
têm vontade de continuar a viver no meio rural (Gráfico 54).
Gráfico 53 - Opinião sobre o futuro da agropecuária

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
Gráfico 54 - Satisfação e desejo de continuar vivendo no meio rural

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Todos os entrevistados responderam sobre a representação de seus interesses
na sociedade (Gráfico 55). As opiniões estão relativamente divididas, mas
predominam os que consideram que seus interesses estão bem representados na
sociedade (59%).
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Gráfico 55 - Representação dos interesses dos agricultores na sociedade

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).

Em relação à participação social na discussão dos problemas locais junto à
administração pública, 54% dos entrevistados disseram que durante o último
mandato municipal não foram convidados a debater os problemas da comunidade e
46% afirmaram o contrário, conforme pode ser visto no Gráfico 56.
Gráfico 56 - Participação política dos agricultores na discussão dos problemas locais

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2013).
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este tópico tem o propósito de sintetizar alguns aspectos considerados mais
relevantes, sem ter a intenção de ser exaustivo. Um primeiro ponto a ser destacado é
que um quarto dos estabelecimentos que participaram da VAF tem uma mulher como
responsável pela propriedade familiar. Embora os homens ainda sejam majoritários à
frente do empreendimento, a participação feminina não pode ser negligenciada.
Outro dado relevante é que quase dois terços dos chefes de estabelecimentos (homens
e mulheres) encontram-se na faixa etária dos 40 a 55 anos, demonstrando uma
tendência de predominar como responsáveis pelas unidades produtivas as pessoas
que não se encontram mais na plenitude das suas forças físicas. O nível de
escolarização desses agricultores é baixo, pois pouco mais de 40% têm o ensino
fundamental incompleto, ainda que nenhum seja analfabeto.
Nas famílias avaliadas, a pluriatividade, ou o exercício de outra atividade
remunerada além da agricultura, envolve 35% dos chefes de estabelecimentos. Em
46% das unidades produtivas existe outro membro familiar exercendo alguma
atividade remunerada. Isso significa que a renda de quase metade das famílias
visitadas não é exclusivamente da agricultura e a diversificação das fontes de renda é
uma estratégia importante para um número significativo delas. Isso não representa
que a agricultura esteja perdendo importância no seio das famílias. Ao contrário, 57%
dos agricultores têm a intenção de aumentar a área, nenhum pretende diminuir o
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tamanho e apenas um tem intenção de vender o estabelecimento. Isso está coerente
com a estratégia de arrendar terras de terceiros por 34% dos casos.
Alguns aspectos merecem a atenção da parte dos profissionais que atuam no
meio rural do município. Cerca de 90% dos agricultores afirmam que a
disponibilidade de mão de obra está diminuindo no meio rural, sendo que quase 60%
contratam força de trabalho temporária e permanente. Essa situação reforça a
importância da prática de troca de dias de trabalho entre os agricultores. O tema da
sucessão do empreendimento familiar não é um problema para 62% dos casos, mas
para 30% o assunto ainda não está definido e apenas 8% não têm sucessor. As
atenções devem se voltar para o grupo intermediário e os que não têm sucessor. Por
vezes, os filhos ainda são crianças e o tema da sucessão ainda não figura como uma
prioridade. No entanto, pode haver situações que a indefinição se deve a outros
fatores, a exemplo de que tipo de projeto os filhos gostariam de implementar no
estabelecimento e que podem demandar uma assessoria externa. Já em relação aos
casos que não têm sucessor, o destino desses estabelecimentos representa um campo
de intervenção do poder público ainda pouco explorado. O ideal seria que essas
unidades produtivas ficassem na esfera da agricultura familiar e que o programa de
crédito fundiário fosse mobilizado com esse propósito.
A economia agrícola do município apresenta uma forte relação com o cultivo
de fumo, o segundo mais importante depois dos cereais. Isso explica porque as
vendas para a indústria e para cooperativas figuram como as principais estratégias de
comercialização. A produção para autoabastecimento, por sua vez, continua sendo
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uma prática relevante para a maioria das famílias de agricultores. Entretanto, as
estratégias de produção orgânica ou agroecológica ainda são incipientes e poderiam
representar alternativas de reconversão, que aumentassem o interesse de jovens em
permanecer à frente dos estabelecimentos familiares. Há uma importante frente
aberta para o desenvolvimento da agricultura familiar, voltada para produtos com
qualidade e valor superior. Assim, é central investir em suporte técnico e financeiro
para estratégias de agroindustrialização local, certificações de qualidade e formas de
venda que aproximem produtores e consumidores.
Quase 90% acessam políticas de crédito rural, com destaque para o PRONAF.
A EPAGRI, cooperativas e fumageiras são os serviços de assistência técnica mais
utilizados pelos produtores, certamente por disporem de maior estrutura nessa área.
Em relação ao meio ambiente, a maioria considera um tema importante e tem a
compreensão de que a agricultura não se reduz à mera produção agropecuária. Ou
seja, o entendimento que predomina é que a agricultura não pode ser interpretada
apenas como um setor da economia, já que as famílias de agricultores cumprem
outros papeis relevantes para o desenvolvimento e a sustentabilidade das regiões
rurais. Nesse sentido, a multifuncionalidade agrícola se apresenta como um tema
atual que merece ser incorporada na formulação de políticas públicas. Como
compensar os agricultores familiares pelos serviços ambientais e sociais prestados à
sociedade, mas que não são remunerados pelos mercados? Responder a esta
pergunta é mais um dos desafios para os agentes públicos. Por fim, praticamente a
totalidade dos agricultores entrevistados não deseja deixar o campo e considera que a

50

RETRATOS DA AGRICULTURA FAMILIAR:
Estudo socioeconômico a partir da disciplina Vivência em Agricultura Familiar no município de Irineópolis (SC)

sua qualidade de vida no meio rural melhorou nos últimos anos. No seu conjunto,
esses aspectos revelam que nessa região o rural não deve ser considerado como lugar
do atraso, e sim um importante elemento para fortalecer o desenvolvimento de todo o
território.
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A disciplina Vivência em Agricultura Familiar (VAF) integra a grade curricular
obrigatória dos cursos de Agronomia e de Zootecnia do Centro de Ciências
Agrárias da UFSC. Em ambos, a VAF é ministrada na 4ª fase, na transição
entre os conteúdos básicos e os profissionais. Durante a disciplina o graduando
tem a oportunidade de permanecer três semanas na residência de uma família
de agricultor, conhecendo de perto seu ambiente de vida e de trabalho.
O conteúdo programático da VAF foi concebido durante a revisão curricular do
curso de Agronomia, ocorrida em 1991. O curso de Zootecnia, quando da sua
criação em 2008, também definiu a disciplina como central na formação de
seus profissionais. Desde a sua implantação pelos dois cursos até o ano de 2011,
a disciplina VAF denominou-se Estágio de Vivência. Essa iniciativa da UFSC
representou uma originalidade, já que se tratava da primeira experiência em
âmbito nacional. A criação dessa disciplina se deve à percepção de uma
crescente demanda desses cursos por estudantes de origem urbana, com pouca
relação com as realidades rurais. A VAF atende esse novo perfil estudantil e
possibilita uma aproximação da Universidade com a sociedade. De um lado,
municípios e agricultores familiares contribuem com a Universidade pública
para formar profissionais minimamente conhecedores da realidade da
agricultura familiar catarinense, com toda sua diversidade, de outro, a UFSC
interage mais diretamente com as comunidades rurais, tornando-se parceira de
seu desenvolvimento.
As publicações semestrais da série Retratos da Agricultura Familiar procuram
discutir o perfil da agricultura familiar de municípios em que a VAF foi
realizada, tendo por base as experiências dos estudantes junto às famílias de
agricultores com as quais eles conviveram durante 21 dias.

