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1. RESUMO 

As produção agrícola oriunda de atividades familiares representam mais de 

90% de todas as produções agrícolas no mundo, somente no Brasil ela é 

responsavel por 33% do Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE-Censo Agropecuario, 

2006); e representa 77% dos empregos no setor agrícola (ONU). No ano de 2014, o 

crédito ofertado para a agricultura familiar é dez vezes superior ao contratado há 12 

anos, de R$ 2,3 bilhões, em 2002/2003 foi para R$ 24,1 bilhões – 14,7% superior ao 

da safra passada (Ministério do Desenvolvimento Agrário). 

Os objetivos são: relacionar iniciativas locais de incentivo ao desenvolvimento da 

agricultura familiar; relacionar as atividades da agricultura familiar com a segurança 

alimentar, e identificar e caracterizar a forma organizativa dos agricultores familiares. 

Portanto, o estudo se torna pertinente a obter diagnóstico preciso e proporcionar 

condições para implantação de estratégias ao desenvolvimento sustentável dessa 

classe agrícola que é tão forte e pungente no nosso pais e ao mesmo tempo frágil 

pela falta de informação. 

Recentemente, a terminologia, função e enquadramento da agricultura 

familiar estão sendo amplamente discutidos, motivado pelo reconhecimento que lhe 

vem sendo merecidamente atribuída, seja como fornecedora de alimentos, seja na 

condição de termômetro econômico-social do meio rural, como fator intrínseco a 

segurança alimentar e na conservação dos recursos naturais. O presente projeto 

tem o objetivos gerais: identificar a participação dos agricultores nas políticas 

públicas voltadas aos agricultores familiares; identificar e caracterizar a forma 

organizativa dos agricultores familiares; relacionar iniciativas locais de incentivo ao 

desenvolvimento da agricultura familiar, e relacionar as atividades da agricultura 

familiar com a segurança alimentar. E objetivos específicos: identificar a participação 

do agricultor familiar, bem como seu nível de satisfação nas políticas públicas 

específicas a este setor da economia; identificar se as políticas públicas e iniciativas 

locais possuem ações voltadas ao fortalecimento do autoconsumo, ao aumento da 

produção agrícola e renda do agricultor; avaliar se a forma organizativa está de 

acordo com os objetivos dos programas oficiais de incentivo a agricultura familiar; 

avaliar a participação do agricultor nos programas locais; mensurar o 

desenvolvimento do agricultor familiar por meio de indicadores intrínsecos a este 

setor da economia; identificar e avaliar se o autoconsumo tem sido estratégia de 

combate a pobreza rural e a insegurança alimentar; avaliar a segurança alimentar 
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inerente ao processo participativo do agricultor familiar nas políticas públicas 

voltadas a este setor da economia. Terá como norte a metodologia adotada pela 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde a mesma 

será aplicada aos associados da Associação de Produtores e Olericultores de Lins e 

Região. Na posse das informações, norteadas pelos objetivos do presente projeto, 

serão analisadas estatisticamente pelo software Sisvar. 

2. INTRODUÇÃO 

A referida pesquisa vem ao encontro com o reconhecimento de que a 

agricultura familiar tem exercido função importante como fornecedora de alimentos, 

condição de termômetro econômico-social do meio rural, como fator determinante a 

segurança alimentar e na conservação e utilização racional dos recursos naturais. 

No Brasil, o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), realizado em 2006, revelou que os agricultores familiares 

respondem por 84,4% dos estabelecimentos do país, ocupam 24,3% da área 

cultivada. Mesmo com pequena disponibilidade de área cultivável, a agricultura 

familiar é responsável pela produção de 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do 

milho, 34% do arroz, além de 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos, dentre 

outros produtos. O PIB da agricultura familiar é responsável por 33% do PIB do 

agronegócio brasileiro. 

Diversos fatores contribuem para esta condição pujante, entre eles, a 

consolidação recente de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura 

familiar. 

A agricultura familiar vem conquistando espaço no cenário nacional por meio 

da implantação de políticas públicas, seja crédito para custeio ou investimento nas 

atividades desenvolvidas na propriedade rural, seja por meio de incentivos a 

comercialização e agregação de valor como no caso do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social (PPAIS), 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – Merenda Escolar, Programa 

Microbacias II – Acesso ao Mercado, entre outros. 

Destaca-se ainda como um dos setores da economia que mais cresce na 

produção de alimentos, geração de riquezas e distribuição de renda. Ela é hoje uma 

das principais atividades geradoras de trabalho e renda na América Latina e no 

Caribe, segundo o relatório “Perspectivas da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

nas Américas 2014: uma visão para a América Latina e Caribe”, produzido pela 
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Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e pelo 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). 

No Brasil, a agricultura familiar é responsável por 33% do Produto Interno 

Bruto (PIB) Agropecuário e emprega 74% da mão de obra no campo, produz 70% 

dos alimentos que estão nas mesas dos brasileiros, sendo ainda protagonista 

nacional na produção de mandioca (83%), feijão (70%), milho (46%), café (38%), 

arroz (33%), trigo (21%), soja (14%), leite (58%), aves (51%), suínos (59%) e 

bovinos (30%) (IBGE – Censo Agropecuário, 2006). 

Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) comprovam que no 

ano agrícola 2012/2013 foram realizadas operações de crédito, destinados a 

agricultura familiar, da ordem de R$18 bilhões, o dobro de 2006/2007 (MACHADO, 

2013). 

Por mais que os governos federal, estadual e municipal ofereçam programas 

e projetos destinados aos agricultores familiares, um fator essencial neste processo 

é o de dar garantia do direito irrestrito e primordial a todos os cidadãos, a uma 

alimentação de acordo com os princípios da segurança alimentar e nutricional 

(SAN). 

A segurança alimentar e agricultura familiar exibem alto grau de ambiguidade, 

muito provavelmente, consequência das dimensões e abrangências que as 

definições de cada uma alcançam. 

A agricultura familiar perpassa por três pilares da assistencia técnica e 

extensão rural, ou seja, leva em consideração o cunho social, que requer do 

agricultor o respeito a diversidade produtiva; o econômico, que prevê o aumento no 

empoderamento da renda, e por fim, o ambiental, que contempla a gestão ambiental 

da propriedade e adesão às boas práticas de manejo e produção agrícola. Nada 

disso é valido se a segurança alimentar não estiver contemplada, já que se relaciona 

diretamente com a saúde e qualidade de vida. 

Entretanto, antes da SAN, a Insegurança Alimentar (IA) apresenta-se como 

fator interveniente, caracterizada pela insuficiência na produção agrícola; 

mecanismos que comprometam a garantia de oferta de alimentos, compatível com a 

demanda agregada da sociedade; insuficiência de renda, e estrangulamentos nos 

canais de circulação, que refletem sobre os preços e a oferta. Tudo isto, reforçam as 

desigualdades sociais; comprometendo as características nutricionais dos alimentos, 
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associado à insalubridade derivada do uso indevido de agrotóxicos, representando 

sérios danos à saúde das pessoas (PESSANHA, 1998). 

Nos últimos anos, a terminologia, função e enquadramento da agricultura 

familiar estão sendo amplamente discutidos, motivado pelo reconhecimento que lhe 

vem sendo merecidamente atribuída, seja como fornecedora de alimentos, seja na 

condição de termômetro econômico-social do meio rural, como fator intrínseco a 

segurança alimentar e na conservação dos recursos naturais. 

Segundo Wanderley (2001), a agricultura familiar não é uma categoria social 

recente, nem a ela corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural. No 

entanto, sua utilização, com o significado e abrangência que lhe tem sido atribuído 

nos últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade e renovação. 

De acordo com Guanziroli et al. (2000), no Novo Retrato da Agricultura 

Familiar, resultado do trabalho realizado em conjunto entre o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA e o Fundo para Agricultura e Alimentação - 

FAO, define como agricultores familiares aqueles que atendem às seguintes 

condições: a direção dos trabalhos no estabelecimento é exercida pelo produtor; o 

trabalho familiar é superior ao trabalho contratado e a área da propriedade está 

dentro de um limite estabelecido para cada região do país. 

A partir dos anos 90 vem se observando um crescente interesse pela 

agricultura familiar no Brasil, que se materializou em função das políticas públicas, 

como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e 

na criação do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), além do revigoramento 

da Reforma Agrária. A formulação das políticas favoráveis à agricultura familiar, 

como o Programa de Aquisição de Alimentos, Merenda Escolar, Selo Biodiesel 

Social, linhas especiais de crédito, Reforma Agrária, entre outras, obedeceu, em boa 

medida, às reivindicações das organizações de trabalhadores rurais e à pressão dos 

movimentos sociais organizados, mas está fundamentada também em formulações 

conceituais desenvolvidas pela comunidade acadêmica nacional e apoiada em 

modelos de interpretação de agências multilaterais, como a FAO, o Instituto 

Interamericano de Cooperativismo para a Agricultura (IICA) e o Banco Mundial. 

Segundo Gonçalves e Souza (2005), na legislação brasileira, a definição de 

propriedade familiar consta no inciso II do artigo 4º do Estatuto da Terra, 

estabelecido pela Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação: 

“propriedade familiar: o imóvel que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor 
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e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e 

o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de 

exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros” e na definição da 

área máxima, a lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, estabelece como pequena 

os imóveis rurais com até 4 módulos fiscais e, como média propriedade, aqueles 

entre 4 e 15 módulos fiscais. 

Carmo (1999), abordando o perfil da agricultura brasileira, se refere à 

agricultura familiar como forma de organização produtiva em que os critérios 

adotados para orientar as decisões relativas à exploração agrícola não se 

subordinam unicamente pelo ângulo da produção e rentabilidade econômica, mas 

leva em consideração também as necessidades e objetivos da família. Contrariando 

o modelo patronal, no qual há completa separação entre gestão e trabalho, no 

modelo familiar estes fatores estão intimamente relacionados. 

Por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e intermédio do 

FAO, foi declarado 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) em 

reconhecimento à contribuição da agricultura familiar para a segurança alimentar e 

para a erradicação da pobreza no mundo. O objetivo do AIAF 2014 é reposicionar a 

agricultura familiar no centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais nas 

agendas nacionais, identificando lacunas e oportunidades para promover mudanças, 

equacionando o desenvolvimento de forma sustentável. 

No artigo “Projeto Horta Viva, Relato de uma experiência de extensão 

universitária”, Calgaro et al. (2013), trabalharam com agricultura urbana e 

periurbana, configurando atividades e perfis dos participantes, semelhantes às dos 

agricultores familiares, e concluíram que a ação cujo caráter é intervencionista 

(Projeto Horta Viva), promoveu condições para que os beneficiários mudassem a 

realidade local por meios sustentáveis e não assistencialistas. O referido Projeto 

contemplou ações de segurança alimentar e nutricional, não geração de comodismo 

e ao mesmo tempo estimulou os beneficiários a buscarem o que desejavam para a 

vida, focando o bem estar de suas famílias. 

Atualmente, o agricultor urbano e periurbano também já pode ser 

contemplado com a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), abrindo-lhe 

oportunidades de participação junto às políticas públicas a níveis federal e estadual. 

Nesta modalidade, de forma análoga ao de agricultor familiar do meio rural 

propriamente dito, detêm potencialidade incomensurável de verticalização da 
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produção, de otimizar índices produtivos, gerar emprego, renda e com isso, melhorar 

da qualidade de vida. Portanto, a agricultura familiar representa uma oportunidade 

para impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com 

políticas específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das 

comunidades. 

3. OBJETIVOS  

Os objetivos são: relacionar iniciativas locais de incentivo ao desenvolvimento 

da agricultura familiar; relacionar as atividades da agricultura familiar com a 

segurança alimentar, e identificar e caracterizar a forma organizativa dos agricultores 

familiares; e, sobretudo criar projetos e ações para orientar os agricultores à 

desenvolver praticas sustentáveis. 

3.1 Gerais: Identificar a participação de agricultores nas políticas públicas 

voltadas aos agricultores familiares; 

Identificar e caracterizar a forma organizativa dos agricultores familiares; 

Relacionar iniciativas locais de incentivo ao desenvolvimento da agricultura 

familiar; 

Relacionar as atividades da agricultura familiar com a segurança alimentar. 

Orientar os agricultores à desenvolver praticas sustentáveis. 

3.2 Específicos: Identificar a participação do agricultor familiar, bem como seu 

nível de satisfação nas políticas públicas específicas a este setor da economia; 

Identificar se as políticas públicas e iniciativas locais possuem ações voltadas 

ao fortalecimento do autoconsumo, ao aumento da produção agrícola e renda do 

agricultor; 

Avaliar se a forma organizativa está de acordo com os objetivos dos 

programas oficiais de incentivo a agricultura familiar; 

Avaliar a participação do agricultor nos programas locais; 

Mensurar o desenvolvimento do agricultor familiar por meio de indicadores 

intrínsecos a este setor da economia; 

Identificar e avaliar se o autoconsumo tem sido estratégia de combate a 

pobreza rural e a insegurança alimentar; 

Avaliar a segurança alimentar inerente ao processo participativo do agricultor 

familiar nas políticas públicas voltadas a este setor da economia. 

4. METODOLOGIA  
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O método utilizado foi o de preenchimento do questionário realizado 

semanalmente, seja em visita a propriedade rural ou nas instituições 

organizacionais, como associações ou cooperativas agrícolas. 

Cada entrevista levou cerca de vinte minutos entremeada por outros assuntos que 

surgiram espontaneamente e eram abordados pelos produtores e dado sequência 

pelo próprio pesquisador, como forma a poder incrementar as informações auferidas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A realização do presente projeto se deu no âmbito de Lins e região, tendo como 

público alvo, agricultores familiares enquadrados no art. 3o da lei federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006. Na jurisdição do Escritório de Desenvolvimento Rural de 

Lins, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, há 

cerca de 5.547 Unidades de Produção Agropecuária (UPA), destas, 2.922 são de 

perfil de agricultura familiar, pelo menos no que tange ao quesito área da UPA. No 

município de Lins, o número total de UPA´s é de 385, destas, 276 estão 

enquadradas, possivelmente no perfil de agricultura familiar, representando 71% do 

total (LUPA, 2008). Apesar do número expressivo de propriedades que podem se 

enquadrar no perfil citado, muitas destas estão arrendadas para produção de cana 

de açúcar ou outras atividades agrícolas. 

Foram realizadas entrevistas para preenchimento de questionário com cada 

agricultor e ter-se como referencia, agricultores pertencentes à Associação de 

Produtores e Olericultores de Lins e Região (APOL), localizada em Lins, na rua 

Antonio Osvaldo Barbosa n.220, Conj. Hab. Teissuke Kumassaka. 

O preenchimento deste questionário terá a finalidade de obter informações 

necessárias e suficientes para atender aos objetivos do presente projeto e seguirá 

metodologia empregada pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento 

por intermédio da Coordenadoria de Assistencia Técnica Integral (CATI). A 

metodologia supra, diz respeito ao Levantamento de Unidades de Produção 

Agropecuária (LUPA) executada por aquela instituição. 

Os resultados, em breve, serão apresentados aos agricultores da própria 

associação, bem como, para o corpo técnico da Secretaria de Agricultura da 

Prefeitura de Lins e Casa da Agricultura (CATI). 

6. RESULTADOS DA PESQUISA 
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Apresentou que 66% dos entrevistados são proprietários e 33% arrendatários. 

Destes, 15% tem Tempo de Trabalho no Meio Rural entre 5 a 10 anos, 35% entre 10 

a 15 anos, 16% entre 15 a 20 anos e 34% com mais de 20 anos, demonstrando que 

a grande maioria dos agricultores familiares encontram-se na atividade produtiva há 

mais de 10 anos. Guanziroli e Cardim (2000), em trabalho realizado junto ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA com cooperação técnica de 

representantes do Fundo para Alimentação e Agricultura - FAO-ONU, intitulado Novo 

Retrato da Agricultura Familiar - O Brasil Redescoberto encontraramos dados 

semelhantes quanto a condição da posse da terra no país, sendo que 74,6% são 

proprietários, 5,7% arrendatários, 6,4% parceiros e 13,3% ocupantes, demonstrando 

que, de forma geral, o agricultor familiar brasileiro detêm de área própria para o 

cultivo agrícola. 

Quanto ao Destino das Embalagens de Defensivos Agrícolas, 16% disseram 

que queimam tais materiais, outros 16% que são coletadas por organizações não 

governamentais, 36% que são coletadas pelo município e 32% destinam na coleta 

de lixo comum ou doméstico. 

Com relação a Participação nos Programas ou Políticas Públicas em que 

estão inseridos atualmente, apenas 15% não participam de nenhum programa, 35% 

participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 50% acessaram linhas 

de financiamento do PRONAF. 

Questionados sobre técnicas e praticas agrícolas que utilizam em suas 

propriedades, 100% dos entrevistados utilizam adubos químicos e defensivos 

agrícolas, 60% utilizam adubo orgânico, 60% disseram utilizar Equipamentos de 

Proteção Individual e 30% utilizam sementes ou mudas melhoradas geneticamente.  

Apenas 16% recebem visita técnica especializada mensalmente, 34% 

receberam visita a mais de seis meses e 50% disseram nunca ter recebido visita 

tecnica em sua propriedade. 

Com relação a Certificação Orgânica da Produção, somente 30% participam 

de algum programa específico e já se encontram certificados ou ainda em fase final 

deste processo. 

Questionados sobre quais instituições procuram quando necessitam de apoio 

para solucionar problemas em suas atividades rurais, 28% recorrem à órgãos do 

município, o restante recorre à associações e cooperativas. 
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Sobre a contribuição dessas instituições para solução do problema, 23% 

responderam que sim, 48% responderam que parcialmente, o restante não se 

posicionou sobre este questionamento. 

Dos entrevistados 72% disseram não receber assistência técnica nos últimos 

12 meses. 

Entre os entrevistados 80% tem interesse em receber treinamento, o que 

demonstra que existe vontade em melhorar seus processos. 

Do universo amostral proposto neste projeto, têm-se resultados oriundos dos 

questionários respondidos e preenchidos, cujos dados foram tabulados e 

trabalhados no sentido de traçar um mapa da condição, ambiente e perfil do 

agricultor familiar. Os itens elencados e priorizados foram condição da posse da área 

pelo produtor; tempo de trabalho no meio rural; destino das embalagens de 

defensivos agrícolas; participação nos programas ou políticas públicas, e certificação 

orgânica da produção. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluiu-se que o estudo sistematizado do presente tema, agricultura familiar e 

segurança alimentar, se mostra obrigatório para obtenção de um diagnóstico preciso 

e proporcionar condições para criar estratégias de desenvolvimento sustentável. A 

classe agrícola pertencente à familiar é frágil face ao sistema econômico produtivo, e 

ao mesmo tempo, possuidora de grande potencial produtivo. Desta forma, o 

presente projeto pretende trazer a tona a real valoração deste segmento, bem como 

suas características que contribuem para a melhora na qualidade de vida, segurança 

alimentar e benefícios financeiros aos seus executores.  

                A pesquisa fomentou atividades paralelas como a idealização de uma 

empresa que dê consultoria para os agricultores se tornarem certificados como 

produtores orgânicos e a criação de um aplicativo para smartphones, onde será 

possível encontrar produtores orgânicos mais próximos e de forma rápida, ajudando 

assim a cadeia produtora a vender mais e melhor seus produtos. Essas atividades 

atualmente recebem o apoio e a assessoria da Adetec - Agência de 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Lins localizada na Rua: Floriano 

Peixoto, 1093, Centro, Lins-SP, Telefone: (14) 35321974. 

  Os resultados do presente trabalho darão suporte para a definição e 

aprimoramento das políticas públicas em benefício da agricultura familiar; os dados 

levantados justificarão e incentivarão a ampliação do investimento que o governo já 

https://www.facebook.com/adetec.lins
https://www.facebook.com/adetec.lins
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vem aplicando na agricultura familiar, traçando estratégias para aumentar a renda 

desses agricultores e criando ações sociopolíticas para investimentos e orientação 

necessárias para tornar a agricultura familiar totalmente sustentável, econômica e de 

grande impacto ao meio ambiente. Pois a agricultura familiar é estratégica para o 

desenvolvimento do país, seja pela oportunidade de gerar emprego e renda, seja 

pela sua importância na oferta de alimentos. 
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