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Resumo: O objetivo deste artigo foi analisar a diversificação e a multifuncionalidade
da agricultura familiar, buscando demonstrar sua contribuição para o desenvolvimento
sustentável,  desprezando os conceitos de que a agricultura familiar  é um lugar de
atraso, de retrocesso ao desenvolvimento.  E para tanto foi realizado um estudo de
caso por meio de uma pesquisa de campo, com utilização de questionário aplicado ao
agricultor familiar de uma propriedade rural, localizada no Município de Boa Ventura de
São Roque,  região Centro,  do Estado do Paraná.  A agricultura familiar  atualmente
abastece  a maior parte dos alimentos que chegam as mesas dos brasileiros.  Além de
favorecer o emprego de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, como a
diversificação de cultivos,  o menor uso de insumos industriais  e a preservação do
ambiente.  Verificou-se que a gestão do processo produtivo é realizada pelos próprios
agricultores,  que  trabalham  com  a  diversificação  utilizando  o  trabalho  familiar.  A
importância e o papel da agricultura familiar é uma discussão que vem ganhando força
impulsionada pelo desenvolvimento sustentável e também pela geração de emprego e
renda.
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Abstract: The aim of this study was to analyze the diversification and multifunctionality
of family farming, seeking to demonstrate their contribution to sustainable development,
disregarding the concepts that the family farm is a place of delay, kicking development.
And so we conducted a case study through a field  survey, a  questionnaire of  use
applied to the family farmer from a rural property located in the city of Ventura de São
Roque, Central region of Paraná. Family agriculture currently supplies most of the food
arriving the tables of Brazilians. In addition to encouraging the use of more ecologically
balanced production practices, such as crop diversification, the less use of industrial
inputs  and  the  preservation  of  the  environment.  It  was  found  that  the  production
process  management  is  performed  by  the  farmers  themselves  working  with
diversification using the family work. The importance and the role of family farming is a
discussion that has been gaining momentum driven by sustainable development and
also for the generation of employment and income.
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1. Introdução

Desde os tempos mais remotos, buscaram-se alternativas para produzir
alimentos,  com  isso,  os  métodos  de  cultivo  foram  evoluindo  e  se  tornaram  mais
eficazes, e a produção passou a ser comercializada.

Com  a  idéia  de  sustentabilidade,  a  agricultura  adquiriu  novas
conotações,  relacionadas  não  apenas  ao  aspecto  produtivo,  mas  também  à
conservação dos recursos naturais e dos territórios rurais, em um reconhecimento de
sua diversidade.

Esta diversidade refere-se tanto à disponibilidade quanto ao uso dos
recursos  –  terra,  trabalho  e  capital.  A  agricultura  moderna  desenvolveu  uma
diferenciação social entre produtores familiares, aqueles que  incorporam o progresso
tecnológico,  formaram uma classe de produtores que adotaram outras estratégias de
desenvolvimento. Desta maneira, segundo Neumann (1993), o ponto de partida para o
processo de transição da sustentabilidade na agricultura reside no reconhecimento das
diferentes racionalidades de decisões produtivas presentes na produção familiar.

A FAO (1994) apud (MRTVIA,2006) define a agricultura familiar como
sendo aquela onde a gestão da unidade produtiva é feita por pessoas que mantém
entre si laços parentescos e casamento. Os meios de produção, embora nem sempre
a terra pertença à família e maior parte do trabalho são feito por membros da família. A
partir  de  três  características,  estratificadas  principalmente  pela  renda,  este  órgão
dividiu  a  agricultura  familiar  em  três  categorias,  a  saber:  Familiar  consolidada,
integrada ao mercado; Familiar de transição; Familiar de subsistência, ou periférica;”
(FAO, 1994, APUD MRTVIA, 2006 p. 6)

Mas  o  maior  problema  que  afronta  a  categoria  dos  agricultores
familiares é competição acirrada dos grandes produtores e o alto custo da produção.
Assim frente a esta problemática, surgiu então a idéia da diversificação, na agricultura
familiar, ou seja, da diversificação de culturas.  Passou a ganhar força com o incentivo
das cooperativas podendo ter acesso ao credito que antes não lhes era disponível com
isso a agricultura familiar se destacou mais no mercado, passando assim a investir
mais na propriedade, tornando-se uma agricultura com potencial de gerar qualidade de
vida, incluindo aspectos de saúde, educação, cultura, geração de oportunidades de
trabalho e desenvolvimento sustentável para a manutenção da vida humana.

Diante desta perspectiva este artigo tem como objetivo demonstrar a
diversificação  e  a  multifuncionalidade  da  agricultura  familiar.  Os  procedimentos
metodológicos adotados para atingir este objetivo, foi a pesquisa bibliográfica para a
fundamentação teórica e conceitual do tema. Utilizou-se também um estudo de caso,
por  meio  da  pesquisa  de  campo  a  um  proprietário  rural  da  agricultura  familiar,
utilizando como instrumento de pesquisa um questionário. 

Além desta Introdução, a estrutura deste artigo está dividida em quatro
partes: Fundamentação teórica, metodologia, resultados e por fim as considerações
finais.

2. Fundamentação teórica

2.1 Conceito de Desenvolvimento Sustentável

Como  um  novo  paradigma,  assim  é  apresentado  o  conceito  de
desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento voltado para as necessidades sociais
mais abrangentes, que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida da maior parte
da população, e o cuidado com a preservação ambiental como uma responsabilidade
para  com  as  gerações  que  sucederão:  "trata-se  de  gerir  a  natureza  de  forma  a
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assegurar aos homens de nossa geração e à todas as gerações futuras a possibilidade
de se desenvolver (SACHS, 1986).

Nesse  sentido,  o  autor  citado  anteriormente,  ressalta  a  intenção  de
equilibrar os fatores de desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente,
surge a concepção de desenvolvimento sustentável, com a intenção de proporcionar
uma  consciência  no  âmbito  da  agricultura  acerca  da  relevância  da  preservação
ambiental, como também da necessidade de exploração racional dos recursos naturais
existentes pelos seres humanos.

Surge um novo padrão de desenvolvimento,  que busca soluções de
sustentabilidade, assim o desenvolvimento local sustentável: 

E  um  novo  modo  de  promover  o  desenvolvimento  que
possibilita  o  surgimento  de  comunidades  mais  sustentáveis,
capazes de suprir suas necessidades imediatas; descobrir ou
despertar  suas  vocações  locais  e  desenvolver  suas
potencialidades específicas; e fomentar o intercâmbio externo
aproveitando-se de suas vantagens locais. (FLORES, ET ALL,
1998 , p. 4)

 Borges  e  Santos  (2016)  destacam  que  juntamente  com  o
desenvolvimento sustentável, veio o interesse de solucionar os problemas mundiais
sem  degradar  a  natureza,  pensando  tanto  no  hoje  como  no  amanhã.  Buscando
gerenciar  de forma adequada os recursos naturais existentes na terra. Assim, este
novo paradigma veio caracterizar a importância da pequena agricultura familiar.

Assim, a produção agrícola baseada na pequena propriedade rural, tem
elevado de maneira positiva, a forma de distribuição de alimentos e também o nível de
empregabilidade,  gerando  níveis  de  renda  maiores  e  provocando  a  inserção  do
pequeno produtor no mercado nacional, além de ser ambientalmente mais correta do
que  outras  formas  de  produção  e  mais  justa  socialmente,  o  que  determina  um
processo de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e sustentável.

Diante  da  complexidade  e  gravidade  do  momento  atual,  faz-se
necessária uma mudança na estrutura dos meios de produção conciliando-os com o
desenvolvimento sustentável, seja urbano ou rural. (OLIVEIRA, ET ALL, 2008).

2.2 Agricultura Familiar Sustentável

Na agricultura familiar a produção de alimentos e outras atividades são
realizadas pelo trabalho das famílias dos agricultores. De acordo com Andrioli (2008)
são duas características importantes a destacar: 

a) na agricultura familiar é o próprio trabalho da família que é
responsável pela geração de valor, b) a agricultura familiar é
responsável  pela  maior  parte  da  produção  de  alimentos,
principalmente por sua característica de integrar a produção e o
consumo. (ANDRIOLI, 2008 p. 1)

Os agricultores familiares,  ao mesmo tempo em que produzem, eles
também consomem parte de sua produção. Portanto, esses alimentos devem ter maior
qualidade, pois os produtores usufruem da sua própria produção. E para obter maior
renda e sustentabilidade na propriedade, o trabalho da família deve ser ocupado o ano
inteiro, com várias atividades (ANDRIOLI, 2008).

A ideia de uma ‘agricultura familiar sustentável’ revela, antes de tudo, a
crescente insatisfação com o status da agricultura moderna. Indica o desejo social de
sistemas  produtivos  que,  simultaneamente,  conservem  os  recursos  naturais  e
forneçam  produtos  mais  saudáveis,  sem  comprometer  os  níveis  tecnológicos  já
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alcançados de segurança alimentar. Resulta de emergentes pressões sociais por uma
agricultura que não prejudique o meio ambiente e a saúde. (MELLO e DIAS, 2007) 

Para  Otani  (2001)  apud  Mello  e  Dias  (2007)  o  fortalecimento  da
agricultura familiar sustentável sugere a necessidade de que sejam ultrapassados os
velhos conceitos de agricultura de baixa renda, pequena produção e agricultura de
subsistência,  os  quais  não  têm  ajudado  a  resolver  o  processo  de  integração  dos
agricultores ao mercado competitivo. 

A Agricultura Familiar deve ser entendida, de uma maneira mais ampla,
como um segmento que detém poder de influência econômica e social.
Nesta agricultura, cujo capital pertence à família e em que a direção do
processo produtivo está assegurada pelos proprietários, a despeito do
tamanho das unidades produtivas e de sua capacidade geradora de
renda,  as  características  são  inteiramente  compatíveis  com  uma
importante  participação  na  oferta  agrícola  (OTANI,  2001,  APUD,
MELLO E DIAS, 2007, p. 3).

O  conceito  de  agricultura  e  desenvolvimento  rural  sustentável,  no
contexto de instituições como a FAO, pode ser resumido como um desenvolvimento
sustentável que conserva o solo, a água, os recursos genéticos vegetais e animais,
não degrada o meio ambiente, e é tecnicamente apropriado, economicamente viável e
socialmente aceitável. (Agencia Brasil, 2009).

Mello  e  Dias  (2007)  ressaltam  que  a  produção  agrícola  familiar
apresenta  características  que  mostram  sua  força  como  local  privilegiado  ao
desenvolvimento  de  agricultura  sustentável,  em  função  de  sua  tendência  à
diversificação, a integração de atividades vegetais e animais, além de trabalhar em
menores escalas.

Pedroso (2000) afirma que um dos caminhos para a construção de um
modelo de desenvolvimento rural sustentável no Brasil é a ampliação, viabilização e
fortalecimento da agricultura familiar e a promoção de uma tecnologia ecológica que
conserve os recursos naturais. Ou seja, verifica-se a necessidade de promover uma
nova agricultura familiar, uma agricultura familiar sustentável no Brasil.

2.3 Agricultura Familiar e a Multifuncionalidade

Para Santos et all  (2016) a multifuncionalidade pode ser conceituada
como um conjunto de novos aspectos relacionados à atividade agrícola, que não estão
ligados  diretamente  à  produção  de  alimentos  e  matérias-primas,  que  vêm  sendo
reconhecidos como fundamentais para o bem-estar da sociedade. 

O conceito de multifuncionalidade está ligado à noção do papel exercido
pela agricultura na economia, assim a agricultura não se limitaria unicamente à sua
função  primária:  ou  seja,  à  produção  de  alimentos  e  de  matérias  primas.  Ela
desempenha  atribuições  como:  segurança  alimentar,  proteção  do  meio  ambiente,
criação de empregos, gestão dos recursos naturais, como solo, biodiversidade, dentre
outros ( SEPULCRI ,2015).

A  agricultura  praticada  de  forma  sustentável  traz  inúmeros  efeitos
positivos: a preservação da biodiversidade, dos recursos naturais, fertilidade do solo,
luta contra erosões e certos tipos de poluições.

De  acordo  com  santos  et  all  (2016)  no  Brasil,  o  conceito  de
multifuncionalidade engloba, desde as funções de proteção ao meio ambiente, até as
funções socioeconômicas que envolvem o lazer, a cultura, distribuição de emprego e
renda. Diante da diversidade de tipos de exploração agrícola do Brasil, a questão da
multifuncionalidade pode ser observada em diversos níveis. Essa questão revela-se de
forma distinta no território nacional. 
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Desde as chácaras no entorno das grandes cidades, que têm
representado  uma  demanda  crescente  pelas  características
rurais como forma de moradia e lazer, até as novas demandas
por  alimentos  sócio-ecologicamente  sustentáveis,  a
multifuncionalidade  surge  de  forma  representativa  no  Brasil,
nos últimos anos. ( SANTOS, ET ALL, 2016, p.4) 

É possível identificar diversas novas funções da agricultura no Brasil,
dentre elas:

A conservação dos mananciais, dos solos, das paisagens e de
alguns  ecossistemas  através  da  implantação  de  atividades
agroflorestais,  a  preservação  de  grupos  étnicos  e  suas
identidades culturais,  promover atividades de lazer  e  turismo
nos ambientes rurais, ampliação dos serviços sociais básicos
na  zona  rural  como  luz,  educação  e  saúde,  aumento  da
distribuição de renda, aumento do emprego, promover a fixação
do homem no campo e a segurança alimentar.
(SANTOS, ET ALL, 2016, p.4) 

A agricultura tem função relevante na criação de empregos e na sua
manutenção da zona rural e é fundamental na contenção dos processos migratórios.
Mesmo que os pequenos agricultores não sejam competitivos “internacionalmente”, a
sua  permanência  no  campo  proporciona  o  desenvolvimento  local.  Por  outro  lado,
criando  e  mantendo  empregos  na  zona  rural,  a  agricultura  permite  criar  e  manter
outras  atividades  que  não  estão  diretamente  ligadas  a  ela:  o  pequeno  comércio,
serviços públicos, sendo assim, a agricultura é um setor chave no desenvolvimento
rural. (AIRES FILHO, 2012)

Segundo  Aldington  (1998)  o  conceito  do  caráter  multifuncional  da
agricultura e da terra é derivado do conceito de agricultura e desenvolvimento rural
sustentável  (ADRS).  Este  último  é  resultado  das  reflexões  da  FAO,  e  de  outras
instituições nas décadas de 1970 e 1980, a respeito da evolução da agricultura e sua
relação com a segurança alimentar, produtividade e sustentabilidade. 

Segundo  Soares  (2001,  p.  42):  “na  discussão  do  conceito  de
multifuncionalidade  identificam-se  as  seguintes  funções  chave  da  agricultura:
contribuição  à  Segurança  alimentar;  função  ambiental;  função  Econômica;  função
Social”. 

A noção de multifuncionalidade da agricultura é tomada como um “novo
olhar” sobre a agricultura familiar, que permite analisar a interação entre famílias rurais
e territórios na dinâmica de reprodução social, considerando os modos de vida das
famílias na sua integridade e não apenas seus componentes econômicos. A noção
incorpora a provisão, por parte desses agricultores, de bens públicos relacionados com
o meio ambiente, a segurança alimentar e o patrimônio cultural (Maluf, 2002).

Em março de 1998 a OECD, organização que reúne os países mais
ricos, declarou “além de sua função primária de produção de fibras e alimentos,  a
atividade agrícola pode também moldar a paisagem, prover benefícios ambientais tais
como conservação dos solos, gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e
preservação  da  biodiversidade  e  contribuir  para  a  viabilidade  socioeconômica  em
várias áreas rurais.  Agricultura é multifuncional quando tem uma ou várias funções
adicionadas ao seu papel primário de produção de fibras e alimentos.

3. Metodologia

A  proposta  deste  estudo  foi  analisar  a  diversificação  e  a
multifuncionalidade da agricultura familiar, buscando demonstrar sua contribuição para
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o  desenvolvimento  sustentável  rural.  Para  tanto  foi  realizada  uma  pesquisa
bibliográfica para a fundamentação teórica e conceitual do tema. 

Utilizou-se um estudo de caso para  demonstrar  a  diversificação e  a
multifuncionalidade de atividades de uma pequena propriedade rural desenvolvida pela
agricultura  familiar,  localizada no Município  de Boa Ventura  de São Roque,  região
Central, do Estado do Paraná. Optou-se por este município, por ser um município de
pequeno porte, cerca de 6.683 habitantes, cuja população rural corresponde a 76,44%
da população total do município  (dados IBGE 2015). 

 Foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando como instrumento de
pesquisa um questionário aplicado a um agricultor familiar do município (Apêndice A),
que teve como objetivo capturar informações sobre a família,  as características da
propriedade, o uso da terra o processo produtivo, rendas agrícolas e não-agricolas e
qualidade de vida.

Assim,  com  os  dados  coletados  analisou-se  a  diversificação  e  a
multifuncionalidade de atividades da propriedade como exemplo de geração de renda
promovendo a sustentabilidade da agricultura familiar e qualidade de vida.

4. Resultados

 No  Brasil,  a  agricultura  familiar,  engloba  4,3  milhões  de  unidades
produtivas (84 % do total) e 14 milhões de pessoas ocupadas, o que representa em
torno de 74% do total das ocupações distribuídas em 80.250.453 hectares (25% da
área  total).  E,  portanto,  a  base  econômica  de  cerca  de  90%  dos  municípios.  A
produção  que  resulta  da  agricultura  familiar  se  destina  basicamente  para  as
populações  urbanas,  locais,  o  que  é  essencial  para  a  segurança  alimentar  e
nutricional.  Principal  responsável  pela  comida  que  chega  às  mesas  das  famílias
brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos
em todo o País. (EMBRAPA, 2016)

No  debate  sobre  o  papel  da  agricultura  familiar  no  desenvolvimento
nacional,  é extremamente interessante a concepção identificada por Torrens (2005)
que associa múltiplas dimensões na percepção de uma totalidade indissociável, que
vai muito além do olhar produtivo.  Entre as dimensões,  além da econômica e sua
relação  com  a  segurança  alimentar  e  nutricional  e  geração  de  ocupações  rurais,
impõem-se a importância da dimensão ambiental, na preservação e conservação do
meio  ambiente;  da  dimensão  social  e  sua  importância  na  inclusão  e  combate  à
pobreza; da dimensão cultural,  na conservação e preservação de conhecimentos e
patrimônio cultural local; da dimensão política e sua importância na consolidação das
organizações  sociais  representativas  dos  interesses  coletivos  e  por  fim  na  ênfase
numa perspectiva territorial,  que revalorizem os espaços rurais  e a constituição de
novas territorialidades. Sendo assim discutir a diversificação da agricultura familiar, não
discutirá apenas pela sua função econômica e contribuições a manutenção alimentar e
geradora de riquezas as nações, mas será concebida como uma aliada, e que possui
inúmeras  possibilidades  de  arranjo  para  o  desenvolvimento  sustentável.  (Bertella,
2013).

Os  resultados  do  presente  estudo  são  extremamente  relevantes,
através deles é possível observar a organização de uma pequena propriedade rural
com  atividades  desenvolvidas  pelo  sistema  de  agricultura  familiar.  A  propriedade
localiza-se na Região Central do Estado do Paraná, município de Boa Ventura de São
Roque na localidade de Linha Gaúcha. 

A  família  é  composta  por  cinco  membros:  casal,  um  filho  do  sexo
masculino  seu  cônjuge  e  um  filho  do  sexo  masculino  de  09  anos.  O  grau  de
escolaridade dos pais é o fundamental, do filho e cônjuge ensino médio completo e o
filho ensino fundamental.
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A pesquisa revelou como são divididas as atividades entre os membros
da  família.  As  compras  para  a  propriedade  e  a  venda  da  produção  agrícola  é
responsabilidade do pai e do filho. As compras de alimentos para a família é feita por
todos da família.  Participar  das reuniões da cooperativa,  os assuntos bancários,  a
plantação e colheita dos produtos ficam de responsabilidades do filho. A família não
contrata  nenhum  tipo  de  trabalhador  seja  fixo  ou  temporário,  todo  o  trabalho  na
propriedade é realizado pela família.

A propriedade de 25 hectares pertence à família,  moram nela ha 35
anos, não arrendam. O aproveitamento da terra no processo produtivo acontece da
seguinte  forma:  cultivam  20,5  hectares  em  diversas  atividades  como:  Pastagem
plantada,  pastagem  permanente  (potreiro,  campos),  mata  plantada  com  pinus,
eucalipto, erva mate, entre outros, lavoura, horta, pomar, dessa área 2,0 hectares são
destinados aos tanques para criação e engorda de peixes. As terras não aproveitáveis
somam 0,5 hectares e 4,0 hectares são de mata virgem. Os animais na propriedade
totalizam 63, sendo 03 suínos, 40 bovinos e 20 carneiros. 

A propriedade também gera produção agrícola anual de 03 sacas 60 kg
de feijão (somente para consumo da família), 700 sacas 60 kg de milho para silagem
(alimentação dos animais), 500 sacas 60 kg de soja. A principal atividade desenvolvida
pela  família  é  a pecuária  leiteira,  com uma produção anual  de leite  em média  de
80.000 litros. Sendo que o leite garante a maior parte da renda na propriedade, que
chega a R$150.000,00 anual. 

Outra atividade desenvolvida pela família é a piscicultura, a propriedade
possui 05 tanques onde são criados os peixes, esses peixes são vendidos vivos por
quilo (pescados pelos visitantes) e também preparados em porções para consumo no
local. 

Esta  atividade  tornou  a  propriedade  multifuncional  ao  diversificar  a
renda,  com um empreendimento  não agrícola,  a  família  construiu  um espaço com
churrasqueira  onde  preparam  e  vendem  as  porções  de  peixe,  bebidas  e  doces,
também é alugado para festas, aniversário e outros eventos.

Os rendimentos da família são diversificados, pois são compostos de
rendas agrícolas e não agrícolas, como a aposentadoria do casal de proprietários, as
rendas do pesque e pague, da venda de bebidas e doces e do aluguel do espaço para
eventos. A renda é utilizada de diversas formas além do sustento da família, como
melhorias na propriedade e compra de equipamentos entre outros.

A família não pensa em deixar o meio rural para morar na cidade. E isto
pode ser evidenciado pela qualidade de vida destes agricultores familiares no meio em
que vivem. Por meio da pesquisa identificou-se que a posse de alguns bens reflete
esta  situação,  como  por  exemplo,  esta  família  possui:  geladeira;  energia  elétrica;
banheiro em casa;  som; freezer;  fogão a lenha;  automóvel;  chuveiro elétrico:  água
encanada; telefone ou telefone celular; moto; TV; maquina de lavar roupa; DVD; micro-
ondas. Itens que possibilitam uma qualidade de vida com mais conforto tanto no meio
rural como urbano.

Os  resultados  demonstraram  que  há  desafios,  mas  também  as
potencialidades da agricultura familiar são grandes do ponto de vista de aumentar a
produção de alimentos e ao mesmo tempo gerar oportunidades de trabalho e renda
para os agricultores; promover a reconversão do êxodo rural e dos agricultores em
processo de exclusão do meio produtivo, para tanto se deve buscar a sustentabilidade
na diversificação e multifuncionalidade das atividades.

5. Considerações Finais

Pelo exposto, vimos que novas atividades estão surgindo no meio rural,
a diversificação vem ao encontro das mudanças do mercado e da sociedade e como
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alternativa  na  geração  de  emprego  e  renda  e  melhoria  de  qualidade  de  vida  da
população rural. 

As novas atividades que vão se inserindo no espaço rural  indicam o
crescimento  da  agricultura  familiar  e  demonstram  sua  contribuição  para  o
desenvolvimento sustentável,  desprezando os conceitos de um lugar de atraso,  de
retrocesso  ao  desenvolvimento,  contribuem  tanto  para  o  reconhecimento  da
importância da agricultura familiar quanto para a conservação ambiental e valorização
sociocultural. 

A agricultura familiar constitui-se no segmento de extrema importância,
busca a valorização e reorganização da paisagem introduzindo outras funções que
visam o aumento da renda familiar integrando atividades agrícolas e não agrícolas,
sobretudo tornando-a multifuncional. 

A  propriedade  em  questão  demonstrou  a  realidade  da  agricultura
familiar: as dificuldades em sobreviver no meio rural, a necessidade de implementar
novas  culturas  e  novas  atividades  para  poder  permanecer  no  campo.  Também
demonstra as vantagens: do bom cultivo da terra e do retorno positivo, rotação de
culturas, alimentação saudável, bem estar, lazer, renda, trabalho e qualidade de vida.

Constatou-se com este estudo de caso que os proprietários praticam a
agricultura  familiar  de  forma  diversificada  e  multifuncional  como:  a  fruticultura,
horticultura, agricultura, pecuária, silvicultura, piscicultura e promovem atividades de
lazer como o pesque e pague, venda de bebidas, salgados e doces e aluguel de uma
churrasqueira para eventos e festas. 

Verificou-se, que a diversificação e a multifuncionalidade praticada na
agricultura familiar pode ser uma estratégia para o aumento da renda, da melhoria da
qualidade de vida, da fixação do homem do campo e, portanto, da sustentabilidade da
agricultura familiar. 

6. Referências

ALTAFIN, Iara Guimarães. 2003.  Sustentabilidade, políticas públicas e agricultura
familiar:  uma  apreciação  sobre  a  trajetória  brasileira.  Brasília:  Centro  de
Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília. Tese de Doutorado.

BORGES,  J.  Â.  V.;  SANTOS,  C.  E.  R.  O  desenvolvimento  sustentável  nas
pequenas  propriedades  agrícolas  caracterizadas  como agricultura  familiar  no
brasil. Disponível em:  www.uesb.br   . Acesso, 2016.

CARNEIRO, Maria. José., MALUF, Renato Sergio. Multifuncionalidade da agricultura
familiar. Cadernos do CEAM (UnB), Brasília, v. V, n.17, p. 43-58, 2005.

EMBRAPA. www.embrapa.br/embrapa-no-ano-internacional-da-agricultura-familiar  . 
Acesso maio 2016.

FLORES,  M.X.;  MACEDO,  M.M.;  COUTO  ROSA,  S.L.-  Desenvolvimento  local
sustentável: uma nova estratégia de intervenção no novo mundo rural, in Revista
de Política Agrícola, Publicação Trimestral, Ano VII, nº 4, out-nov-dez,1998.

MALUF, R.S. O enfoque da multifuncionalidade da agricultura: aspectos 
analíticos e questões de pesquisa. In: LIMA, D.M.; WILKINSON, J. (Org.) Inovação 
nas tradições da agricultura familiar. Brasília: CNPq/Paralelo 15, 2002.

MELLO,  R.L.  de;  DIAS,  N.W.  Agricultura  Familiar  Sustentabilidade  Social  e
Ambiental In:  XI  Inic  EPG  -  UNIVAP  2011.  Disponível  em:

8

http://www.embrapa.br/embrapa-no-ano-internacional-da-agricultura-familiar
http://www.embrapa.br/embrapa-no-ano-internacional-da-agricultura-familiar
http://www.uesb.br/


http://www.ebah.com.br/content/ABAAABub8AL/agricultura-familiar-sustentabilidade-
social-ambiental. Acesso maio de 2016.

MRTVIA, P. R. agricultura familiar em busca de um Desenvolvimento sustentável,
no município de Londrina – Pr. Londrina, 2006. Disponível em:
http://www.emater.pr.gov.br/arquivos/File/Biblioteca_Virtual/Premio_Extensao_Rural/2_
Premio_ER/01_Agric_Fam_des_sust.pdf

OLIVEIRA,  A.  F.  DOS  S.;  KHAN,  A.  S.;  LIMA,  P.   V.  P. S.;  SILVA,  L.  M.  R.  A
sustentabilidade da agricultura orgânica familiar dos produtores associados à
APOI (associação dos produtores orgânicos da ibiapaba-CE). IN: XLVI SOBER
Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 2008.

PEDROSO,  M.  T. C.  Agricultura  Familiar  Sustentável:  Conceitos,  experiências  e
lições.  Dissertação  (Mestrado  em  Desenvolvimento  Sustentável)  Centro  de
Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, 2000.

SACHS, I. Espaços, Tempos e Estratégias do Desenvolvimento.São Paulo:
Vértice, 1986.

SANTOS, E. G. L. dos .  COUTO, V. de A. ROCHA A. dos S. A multifuncionalidade
e a questão agrária no Brasil: Uma análise da agricultura familiar como geradora
das novas funções da agricultura. Disponível em:
.http://www.sober.org.br/palestra/2/1031.pdf. Acesso mai/2016

SOARES,  Adriano  C.  O.  A  multifuncionalidade  da  agricultura  familiar.  Revista
Proposta, 87, FASE. Rio de Janeiro, 2001.

7. Apêndice A

7.1                QUESTIONÁRIO

MUNICÍPIO:  BOA  VENTURA  DE  SÃO  ROQUE  ROQUE.  LOCALIDADE:  LINHA
GAÚCHA

A FAMILIA

1- Composição da família 

Idade Sexo M/F Escolaridade

Chefe da família 64 M FUNDAMENTAL
Cônjuge 58 F FUNDAMENTAL

Filho 37 M MEDIO COMPLETO
Cônjuge do Filho 26 F MEDIO COMPLETO
Filho1 09 M CURSANDO

PRIMARIO
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2- Todos residem na mesma casa? 

(  ) sim                 (X) não na mesma casa mas residem na mesma propriedade.
Se sim, quantos

3- Quais são as pessoas da família que realizam as seguintes atividades: (pais,
filhos ou todos)

A) Assuntos bancários. FILHO
B) Vender a produção agrícola... PAI E FILHO.
C) Ir às reuniões ( sindicatos, cooperativas)  FILHO
D) Fazer as compras de alimentos para casa TODOS
E) Fazer as compras para a propriedade  PAI E FILHO
F) Fazer a plantação e colheitas dos produtos FILHO

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE

4- O senhor (a) é proprietário de terras?   
  (X) sim         (  )não

Se sim, quantos hectares? 25 HECTARES

5- Há quanto tempo moram nesta propriedade? 35 ANOS

6- Arrenda alguma parte de suas terras?  (  )sim         (X)não

7- No ultimo ano o senhor empregou alguém na sua propriedade?
       (  )sim               ( X )não             quantos 

8- Este emprego é: (  )fixo                 ou                            (  )temporário

O USO DA TERRA

9- Forma de utilização da terra em hectares:

Atividades Hectares utilizados
Lavouras 8,0
Mata virgem 4,0
Tanques( açudes) 2,0
Mata  plantada  (pinus,  eucalipto,  erva
mate, outros)

0,5

Terra não aproveitada 0,5
Pastagem plantada 5,0
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Pastagem permanente (potreiro, campos) 4,0
Horta 0,5
Pomar 0,5

10- Quantidade de animais na propriedade na data da entrevista:

Espécie de animais Total de cabeças
Bovinos  (matrizes  leiteiras,  bezerros  e
gado de corte)

40

Suínos 03
Carneiros 20
Outros (citar)

11-Produção agrícola e não agrícola na propriedade por ano:

Espécie cultivada Total produzido sacas/kg
Feijão 03 SACAS 60KG ( somente para gasto da

família)
Milho 700 SACAS 60KG ( silagem)
Soja 500 SACAS 60KG
Leite 80.000 lts
Peixe 2.000 KG
Outros (citar) 

Qual desses produtos garante a maior parte de renda da propriedade? Leite

12- Qual a renda anual (em R$) da propriedade?  150.000,00.

13-Possui algum outro tipo de renda ( bolsa família, bolsa escola, aposentadoria,
outros).
(x)sim      (  )não      se sim, quais? 
Aposentadoria do casal e aluguel de uma sala com churrasqueira para eventos.

14 - Quanto à piscicultura como e desenvolvida esta atividade na propriedade?

Possuem 05 tanques onde são criados os peixes, esses peixes são vendidos vivos no
quilo (pescados pelos visitantes) e também preparados em porções para consumo no
local. 

15 – Desenvolve na propriedade outra atividade que não seja agrícola? Se sim,
qual?

Sim. Possuem no local um espaço com churrasqueira onde preparam e vendem as
porções  de  peixe,  bebidas  e  doces,  também é  alugado  para  festas,  aniversário  e
outros eventos.

16- De que forma o senhor utiliza a renda adquirida

(X)  para sustento da família
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(X)  melhorias na propriedade
(x)  replantio
(  )  aquisição de terrenos
(X)  comprar equipamento e máquinas
(X)  outros (citar): compra de alevinos/ peixes para recria e engorda.

17-  Já  pensou  em diversificar  as  atividades  da  propriedade  para  melhorar  a
renda? 

(X)sim      (  )não   
Está sendo implantado a engorda de bezerros para venda (animais que nascem na
propriedade das matrizes leiteiras), carneiros e plantação de erva mate.

18- Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar as condições de vida
dos pequenos produtores rurais do município?
(X) assistência técnica;
(X) cursos e treinamentos;
(X) melhorar o acesso a tecnologia;  
(X) melhorar o acesso ao crédito;
(X) mais união entre os agricultores, como associações e cooperativas;
(X)  outros

19- Já pensou em deixar o meio rural e ir morar na cidade? 
(  ) sim    (X) não
Se sim, qual o motivo: (  ) melhorar a renda;  (  ) buscar outra atividade;  
(  ) estudos;  (  ) na cidade tem mais oportunidades; (  ) outros.

20-  Qualidade de vida (assinale com X os itens que possui ):
(X) geladeira;
(X) energia elétrica;
(X) banheiro em casa;
(X) som;
(X) freezer;
(X) fogão a lenha;
(X) automóvel;
(X) chuveiro elétrico:
(X) água encanada;
(X) telefone ou telefone celular;
(X)  moto;
(X) tv;
(X) maquina de lavar roupa;
(X) dvd;
(X) microondas;
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