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AO VIVO

Campo quer qualidade
Estudantes

percebem que
produção primária

busca maior
produtividade para
atender à crescente

demanda mundial
por alimentos e

investem em
especializações

na área de
ciências agrárias
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A necessidade de qualificação e de
atualização de quem trabalha no cam-
po está ligada, também, ao cenário
econômico cada vez mais competitivo.
“A terra foi muito dividida, o espaço
está menor, e as exigências do merca-
do para se manter na atividade, maio-
res”, aponta a veterinária Carolina
Heller Pereira, doutora na área de
produção animal pela Ufrgs e inte-
grante da diretoria da Comissão Jo-
vens Empreendedores Rurais da Far-
sul. Produtora rural em Rio Pardo,
ela afirma que a procura pelos cursos
de pós-graduação no campo cresceu
principalmente nos últimos 15 anos, o
que pode ser percebido também nos
concursos para preenchimentos de va-
gas de professor destas áreas nas uni-
versidades federais.

“O jovem tem buscado a pós-gra-
duação e levado em conta o momento
da agropecuária, que tem sustentado
a economia e levado o estudante a
ver o setor como uma oportunidade
de crescer financeiramente”, observa.
Além da realização profissional, Caro-
lina destaca a contribuição que a pes-
quisa feita dentro das universidades,
por meio dos cursos de mestrado e
doutorado, pode oferecer ao desenvol-
vimento do setor agropecuário. “O
sentimento de quem trabalha com o
campo é trazer uma melhoria para a
classe como um todo. Muitos grupos
de pesquisa têm buscado levar aquilo
que estudam e desenvolvem ao cam-
po, para o produtor rural poder apli-
car de forma simples.”

A
busca por qualificação para per-
manecer no campo tem atraído
cada vez mais jovens, mas nem
sempre foi assim. Em outros tem-

pos, ouvia-se dizer que aqueles que não
queriam estudar eram os que permane-
ciam na zona rural. “Naquela época se ti-
nha uma ideia de que a vida no campo
era muito mais difícil. Hoje é o contrá-
rio”, afirma o presidente da Comissão de
Jovens Empresários Rurais da Farsul,
Luís Fernando Cavalheiro Pires, que cita
a qualidade de vida como um dos princi-
pais atrativos do campo.

A maior procura pelos cursos de pós-
graduação ocorre ao mesmo tempo em
que o Brasil fortalece a sua produção de
grande produtor de alimentos, tendo pas-
sado, nos últimos 30 anos, de importador
para um os dos maiores exportadores de
produtos agrícolas do mundo. Ao mesmo
tempo, a recente crise econômica não te-
ve o mesmo impacto na produção agríco-
la em comparação com outros setores da
economia.

Na avaliação de Pires, estes fatores
contribuem para que a demanda por es-
pecialização, mestrado e doutorado nas
ciências agrárias permaneça em alta. A
busca por uma produtividade cada vez
maior nos campos, por exemplo, exige
que a mão de obra que atua neste setor
seja cada vez mais qualificada. No caso
de máquinas agrícolas, por exemplo, estu-
dos indicam que o produtor tem utilizado
apenas 60% do potencial do equipamento
e, com isso, também deixa o incremento
do desempenho da lavoura abaixo daque-
le que seria possível.

Um dos mais novos cursos de pós-gra-
duação voltados ao campo é o mestrado
em Agronegócios da Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM) em Palmeira

das Missões, que foi aprovado em dezem-
bro de 2015 e iniciou as atividades em
agosto de 2016. O curso conta com 18 alu-
nos e está previsto um ingresso por ano.
“Havia um grande interesse da comunida-
de regional, principalmente por conside-
rar que temos aqui um cluster bastante
forte de empresas vinculadas ao
agronegócio”, afirma o coordenador do
curso, Nilson Luiz Costa.

De perfil interdisciplinar, o curso con-
ta com professores e alunos com origem
em diversas áreas, como veterinária,
agronomia, administração e zootecnia.
Até o início das atividades no campus de
Palmeira das Missões, o único curso de
mestrado em Agronegócios do Estado
era oferecido pela Ufrgs, em Porto Ale-
gre. O próprio surgimento de cursos inter-
disciplinares é algo considerado recente,
estimulado há cerca de dez anos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes).

Embora seja um mestrado acadêmico,
a grade curricular prevê diversas ativida-
des práticas, incluindo os dias de campo
em propriedades rurais. “Buscamos dire-
cionar a pesquisa para a solução de pro-
blemas do segmento. Nosso objetivo é for-
mar profissionais qualificados e com ca-
pacidade de fazer a diferença no mundo
do agronegócio”, define o coordenador.

Entre as empresas localizadas na re-
gião de Palmeira das Missões que deman-
dam mão de obra qualificada para o se-
tor estão indústrias de recebimento de
grãos, fabricantes de máquinas e frigorífi-
cos. “São empresas que estão dentro de
um ambiente de mercado, competitivo,
que não é apenas regional, mas também
nacional e internacional”, completa Cos-
ta. “Tecnologia é importante, mas o capi-
tal humano é algo essencial”, explica.

Jornadas rurais
estão entre as

atividades que
colocam alunos em

contato direto com a
produção agropecuária

APOSTA EM
OPORTUNIDADES
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