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RESUMO: introdução: A agricultura familiar no Brasil é considerada uma importante fonte 

de abastecimento e produtividade para a população. O país possui natureza favorável às 

atividades agropecuárias, devido a seu clima diversificado, porém não extremo, o que beneficia 

vários tipos de agricultura, além de apresentar regularidade nas chuvas na maioria das regiões 

do país, energia solar abundante e bastante água doce. Objetivo: O objetivo deste estudo é 

abordar a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento local. Metodologia: A 

metodologia utilizada foi por meio de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. 

Foram selecionados artigos e publicações online encontrados através do Google Acadêmico, 

SciELO e Repositório Institucional, limitando-se a materiais publicados a partir de 2017. 

Resultados: A agricultura familiar é responsável por 50% dos alimentos consumidos no Brasil, 

além de estar associada a 70% da geração de empregos em âmbito nacional. Existem cerca de 

4,4 milhões de famílias que atuam na agricultura familiar, o que representa 84% das empresas 

rurais, gerando 38% do valor bruto da produção agropecuária. A agricultura familiar vem se 

mostrando como uma das melhores formas de ocupação do espaço rural, podendo favorecer o 

cumprimento de exigências sociais, como a geração de emprego e renda, e ambientais, como a 

conservação da biodiversidade. Considerações finais: Para auxiliar os produtores familiares, 

foi criado o PRONAF, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, fornecendo apoio 

técnico e financeiro, com o intuito de promover o desenvolvimento rural sustentável. Este 

programa do governo trouxe alguns benefícios para os agricultores como o incentivo ao 

desenvolvimento da agricultura familiar sustentável, o investimento em atividades rurais em 

pequenas localidades e o acesso dos pequenos produtores ao mercado. Conclui-se que a 

agricultura familiar está se tornando um segmento muito importante para pequenos produtores 

rurais, e com esse crescimento, está contribuindo com a economia nacional.  
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