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RESUMO 

Esta pesquisa procura destacar as políticas públicas realizadas pela Fundação 
Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de Julho (FMDR25J), na localidade do 
Piraí, em Joinville, Santa Catarina, a relação com as famílias rurais na pequena 
atividade agropecuária e o patrimônio sociocultural da comunidade. Para o 
alcance desse propósito, a pesquisa foi dividida em três capítulos. 
Primeiramente, são explanadas as formas como a família rural está estruturada, 
a relação com o patrimônio cultural e sua continuidade, assim como as efetivas 
ações da administração pública, para manutenção dos nucleos familiares no 
campo. Em segundo lugar, abordam-se o início e a continuidade da fundação, 
por meio da análise dos processos e das práticas quanto às políticas públicas 
elaboradas para as famílias pelos especialistas nas multiplas atividades rurais, 
considerando o plantio, a criação de animais e peixes, entre outras técnicas e 
práticas levadas ao campo pelos integrantes da entidade. Para tanto, foram 
entrevistados três (3) coordenadores e o presidente da FMDR25J, bem como 
seis (6) membros de algumas famílias rurais, que se manifestaram sobre o tema. 
O método utilizado foi entrevista estruturada para que as resposta fossem reais 
e esclarecedoras. Terceiro, oferecem-se detalhes sobre as formas de atuação 
da FMDR25J, as multiatividades que impactam nas famílias, percalços e 
avanços que os fenômenos e as práticas socioculturais refletem na comunidade 
rural. Também são analisados como as famílias desenvolvem processos, a 
relação com o patrimônio social e cultural e os resultados percebidos nas 
propriedades rurais da comunidade do Piraí.  
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