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Introdução
Criado em 13 de maio de 1966 na cidade de Uruguaiana, o primeiro curso de Zootecnia no
Brasil surgiu, movido pela necessidade de uma profissão mais intimamente ligada à produção
animal, através de um movimento regido pelas profissões que exerciam a atividade na época,
e liderado por Octávio Domingues, considerado o Patrono da Zootecnia Brasileira.
(FERREIRA, 2006). Hoje no Brasil existem cerca de 100 cursos de Zootecnia, espalhados por
26 estados, responsáveis pela formação deste profissional tão importante no estudo das
Ciências Agrárias. Instituição de ensino destaque nesta área, a Universidade Federal de
Viçosa (UFV) deu início ao curso em 1973 e desde então vem contribuindo para capacitação
de profissionais para o mercado de trabalho. Portanto, objetivou-se com este trabalho,
descrever as áreas de atuação dos zootecnistas recém-formados pela UFV.
Material e Métodos
Foi adquirida junto ao Registro Escolar da Universidade a lista de formandos em Zootecnia
pela Universidade Federal de Viçosa no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2016.
Constava um total de 338 nomes de ex-alunos, com seus respectivos e-mails, matrícula, turma
e ano de formatura. Posteriormente, foi aplicado um questionário sobre o atual momento do
profissional utilizando duas perguntas, por meio de e-mail. O primeiro interesse seria saber
qual o tipo de atividade, trabalho ou cargo que o ex-aluno estava exercendo naquele momento
e a segunda pergunta foi em relação à área de atuação da Zootecnia o qual o indivíduo estava
inserido. Recebemos e-mail com respostas de 87% dos ex-alunos (n=292). Em seguida, foi
realizado um levantamento para dividirmos os profissionais por sexo (feminino ou
masculino), a fim de verificar como tem sido a aceitação desses no mercado de trabalho.
Resultados e Discussão
De acordo com as respostas recebidas, 37,7% dos Zootecnistas formados na UFV nos últimos
5 anos estão fazendo intercâmbio ou algum tipo de pós-graduação, buscando uma melhor
qualificação para a entrada no mercado de trabalho ou então por não terem conseguido um
emprego logo após a formatura. Quatorze por cento dos formados estão trabalhando como
analistas, coordenadores, supervisores ou consultores em empresas da área de Zootecnia;
13,7% declararam realizar algum tipo de trabalho com extensão na Zootecnia; 4,1%
trabalham em outros cargos como por exemplo funcionário em granja de aves ou em
laboratórios; 3,4% trabalham como vendedores de algum tipo de insumo ou serviços de
interesse zootécnico; 2,7% são pesquisadores; 2,1% se tornaram produtores; 1% são
professores de uma instituição de ensino (Figura 1). No que diz respeito à área de atuação, a
pesquisa demonstrou que 33,6% atuam na área de bovinocultura de leite, desempenhando
vários papéis como, principalmente, vendedores de produtos de serviços, assistente técnico
em qualidade de leite, produtores; 22,3% atuam na área de bovinocultura de corte; 10,9% na
área de avicultura; 8,3% realizam trabalhos na área de suinocultura; 5,7% estão envolvidos na
piscicultura ou aquicultura; 3,8% na área direcionada ao melhoramento genético; 1,9% na
área de pequenos ruminantes como caprinos e ovinos; 1,9% exercem atividades em mais de
uma área das citadas acima; e 11,7% em outras áreas de interesse zootécnico como
forragicultura por exemplo (Figura 2). Assim, observa-se que a maioria dos formandos na
UFV estão trabalhando na área de grandes ruminantes, com destaque para a bovinocultura de
leite. Isso pode estar relacionado aos Programas de Extensão que são voltados para esse setor
e pelo fato de Minas Gerais ser o maior produtor de leite do Brasil, com aproximadamente 10
bilhões de litros produzidos anualmente. Em relação ao levantamento da divisão dos

formandos por sexo, foi constatado que 56,5% (n=191) são do sexo masculino e 43,5%
(n=147) são do sexo feminino, mostrando uma parcela considerável de mulheres Zootecnistas
formadas na UFV no período avaliado, reforçando a ideia que a zootecnia pode ser uma
profissão para mulheres.

Figura 1 – Atividades exercidas pelos Zootecnistas formados na UFV nos últimos 5 anos (20102016).

Figura 2 – Área de atuação dos Zootecnistas formados na UFV entre janeiro de 2010 e janeiro de
2016.
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