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“Um dia na nossa vida, vamos precisar de um médico, de um advogado, de um 
policial. Mas todos os dias, três vezes por dia, precisamos de um agricultor”. 

 
Brenda Shoepp 
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Venturi AC. A sucessão na agricultura familiar em São Gonçalo do Rio 
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Resumo 

O processo de sucessão na agricultura familiar é tema preocupante para o futuro 
da produção de alimentos no Brasil. A sucessão rural é elemento significativo para 
os formuladores de políticas públicas, considerando a evidência desse processo 
na influência sobre o comportamento e a tomada de decisão dos agricultores em 
permanecer no campo. A ausência do sucessor implica em consequências 
drásticas em aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais e não apenas 
familiar. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é conhecer a vivência e/ou 
percepção dos agricultores e possíveis sucessores da agricultura familiar do 
município de São Gonçalo do Rio Abaixo sobre a sucessão no meio rural A falta 
de interesse dos jovens em assumir a sucessão na agricultura familiar pode estar 
relacionada à ausência de políticas públicas destinadas aos sucessores. A 
pesquisa teve abordagem qualitativa, com realização de entrevista 
semiestruturada, utilizando-se uma pergunta disparadora, mediada pelos 
objetivos. O número de entrevistados foi definido pelo processo de saturação. A 
análise das falas se deu à luz da fenomenologia sociológica, pautada em Alfred 
Schultz, cujos conceitos são norteadores do estudo em questão, vivência e 
percepção. Foram realizadas 30 entrevistas, sendo 18 agricultores e 12 
sucessores. A pesquisa revelou uma semelhança dos impasses da vida no campo 
entre agricultores e sucessores. A percepção/vivência desses atores é de um 
trabalho árduo, injurioso e rotineiro, que aliado a uma renda baixa, torna-se um 
caminho pouco atraente a ser seguido. Com essa visão, o produtor conformou-se 
em sobreviver em uma vida limitada. Para os possíveis sucessores, a baixa renda 
é estímulo para o êxodo de uma vida vazia e estagnada. Foram identificados 
várias políticas e programas de apoio ao agricultor, que uma vez elaboradas sem 
a participação desses atores, são desconhecidas ou pouco vivenciadas por eles. 
Dessa forma, houve uma modificação da hipótese desse estudo. A não sucessão 
no campo, além de impactar os aspectos econômicos e sociais do país, pode 
provocar a violação do direito humano à alimentação adequada e colocar em risco 
a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. 

 
 

 
Palavras chaves: agricultura familiar, sucessão rural, jovens, políticas públicas 
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ABSTRACT 

The succession process in family farming is a matter of concern for the future of 
food production in Brazil. Rural succession is a significant element for public policy 
makers, considering the evidence of this process in influencing the behavior and 
decision-making of farmers to remain in the countryside. The absence of the 
successor implies drastic consequences in social, economic, political and cultural 
and not just family aspects. Therefore, the objective of this research is to know the 
experience and / or perception of farmers and possible successors of family 
farming in the municipality of São Gonçalo do Rio Below on rural succession. The 
lack of interest of young people in assuming succession in family farming may be 
related to the absence of public policies aimed at successors. The research had a 
qualitative approach, with the application of a semi-structured interview, using a 
triggering question, mediated by the objectives. The number of respondents was 
defined by the recurrence saturation process of the topic. The analysis of the 
speeches took place in the light of sociological phenomenology, based on Alfred 
Schultz, whose concepts are guiding the study in question, experience and 
perception. Thirty interviews were conducted, of which 18 were farmers and 12 
successors. The survey revealed a similarity in rural life impasses between farmers 
and successors. The perception / experience of these actors is of hard, injurious 
and routine work, which, together with a low income, becomes an unattractive path 
to be followed. With this vision, the producer settled for surviving a limited life. For 
possible successors, low income is a stimulus for the exodus from an empty and 
stagnant life. Several policies and programs to support the farmer were identified, 
which, once developed without the participation of these actors, are unknown or 
little experienced by them. Thus, there was a change in the hypothesis of this 
study. Non-succession in the countryside, in addition to impacting the economic 
and social aspects of the country, can cause the violation of the human right to 
adequate food and put the food and nutritional security of the Brazilian people at 
risk. 

 
 

Key words: family farming, rural succession, youth, public policies 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 
Os impasses envolvidos no processo de sucessão na agricultura familiar 

brasileira constituem-se em uma grande preocupação de pesquisadores nos 

últimos anos. É tema contemporâneo e de grande importância para o futuro 

econômico e social do país. 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) revela que no Brasil 70% 

dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura 

familiar. Além da importância econômica por abastecer o mercado interno e o 

controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros, é responsável 

por garantir a segurança alimentar e a erradicação da fome: fatores que estão 

diretamente ligados ao Direito Humano à Alimentação Adequada (BRASIL, 2017). 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), o Direito Humano  à 

Alimentação Adequada é um direito inerente a todas as pessoas. Significa ter 

acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de 

aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e 

qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu 

povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e 

mental, individual e coletiva (LEAO, 2013). 

Segundo Gazzola e Schneider (2007), a produção de alimentos na 

agricultura familiar gera a segurança alimentar da população local devido a este 

tipo de produção preencher princípios fundamentais do conceito de segurança 

alimentar, como o acesso regular e contínuo aos alimentos; o fornecimento de 

quantidades de alimentos suficientes e permanentes; o da qualidade nutricional e 

o de consistir em uma alimentação que esteja de acordo com os hábitos de 

consumo e a “cultura alimentar” da população. 

No que se refere à regulamentação da agricultura familiar, existe a Lei 

11.326, de 24 de julho de 2006, conhecida como Lei da Agricultura Familiar. Ela 

regulamenta, define e qualifica os empreendimentos familiares rurais. Também foi 

publicado o Decreto 9.064, de 31 de maio de 2017, que dispõe sobre a Unidade 

Familiar de Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 

e regulamenta a Lei citada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9064.htm
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As características gerais necessárias para o reconhecimento do agricultor 

familiar e empreendedor familiar rural, de acordo com a Lei 12.512 de 14 de 

outubro de 2011, são definidas da seguinte forma: (I) “Não detenha, a qualquer 

título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; (II) “Utilize 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento”; (III) “Tenha percentual mínimo da 

renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento”; e (IV) “Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 

família”. 

O decreto de regulamentação estabelece os requisitos obrigatórios para a 

identificação das Unidades Familiares de Produção Rural, especificando e 

detalhando as disposições previstas em lei, a fim de não gerar dúvidas quanto à 

sua operacionalização. Fixa “área do estabelecimento”, “força de trabalho”, 

“membros da família”, “renda”, “gestão” e “fatores da produção”. O decreto prevê 

ainda a identificação dos Empreendimentos Familiares Rurais não explicitada na 

lei 11.326/2006, identificando “empresa familiar rural”, “cooperativa singular da 

agricultura familiar”, “cooperativa central da agricultura familiar” e “associação da 

agricultura familiar”. 

Atualmente, de acordo com o MDA, o principal apoiador da agricultura 

familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 

que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura 

familiar. Por meio dele, agricultores podem acessar várias linhas de crédito de 

acordo com sua necessidade e o seu projeto. Para isso, é preciso ter a Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP) que identifica o produtor como agricultor familiar e 

permite acesso diferenciado às políticas públicas. Atualmente, a DAP concede 

acesso a mais de 15 políticas públicas, dentre elas o crédito rural do Pronaf, a 

programas como o de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

O Censo Agropecuário de 2017 mostra que 77% do total dos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. São 

aproximadamente 3,9 milhões de estabelecimentos. De acordo com o estudo, ela 

constitui 23% de toda produção agropecuária e absorve 67% do pessoal ocupado 

no campo do Brasil. 
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Apesar dos programas, políticas econômicas e de números tão expressivos 

sobre a produção agrícola familiar, não existe garantia da reprodução social no 

campo e, consequentemente, a continuidade da produção das propriedades do 

meio rural, aqui entendida como sucessão rural (IBGE, 2018). 

Para Costa (2006) o processo sucessório passa por três momentos 

distintos. Inicia-se com o momento dos primeiros conflitos, onde o pai encara a 

decadência e o sucessor entra no negócio. O segundo momento é o da harmonia: 

o pai se sente mais tranquilo e age como gestor do sucessor e trabalha em 

conjunto com o filho. No terceiro momento, o pai passa a ter medo de perder o 

controle e manifesta resistência em abrir mão da gestão do negócio. É a fase 

crítica de possuir um sucessor preparado para assumir seu lugar, mas que esbarra 

na dificuldade de o responsável passar o seu negócio adiante. 

A presença de um sucessor, de acordo com Moreira e Schlindwein (2016), 

pode ocorrer a partir do momento que o responsável pelo lote atribui 

responsabilidades e possibilidades de decisão na propriedade rural, caso 

contrário, esta geração futura pode ficar atraída com as oportunidades urbanas, 

ao invés do campo. 

Em estudo, De Mello et al., (2003) afirmam que acaba a naturalidade que 

existia entre o destino da unidade de produção e o destino dos membros da família 

e que a demora na definição do sucessor e a ampliação do horizonte profissional 

dos jovens implicam o atraso da discussão de questões fundamentais para a 

unidade de produção, para a reprodução social e econômica das unidades 

familiares. 

Para Christen e Netto (2016) a autonomia dos jovens é conquistada apenas 

quando possuem um salário vindo do trabalho fora da propriedade dos pais. Esse 

é um dos principais motivos que fazem com que tais jovens se evadam de suas 

casas e do meio rural e, quando ficam no campo, são reféns de baixos salários e 

trabalhos cansativos. 

Nesse sentido, a sucessão geracional fica muito comprometida com o 

crescente êxodo juvenil, tornando-a um processo incerto e preocupante. As 

propriedades rurais que não possuem herdeiros e/ou sucessores entram em um 

estado estático em seu crescimento e desenvolvimento de estratégias dos 

negócios, não exercendo nenhum tipo de investimento (MOREIRA F.G.; 

SCHLINDWEIN M.M., 2016). 
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Ao se avaliar as perspectivas da agricultura familiar, o envelhecimento da 

população rural precisa ser analisado como um fator a ser enfrentado. Spanevello 

et al., (2017) comentam que a estrutura etária da população rural sofreu alteração 

com o aumento percentual do número de idosos, contabilizando um número de 

pessoas acima de 60 anos equivalente a mais de 51,9%. 

De acordo com De Fatima Jahn (2014), para o meio rural o envelhecimento 

vai além das questões de saúde ou da aposentadoria, pois ainda que o recurso 

da aposentadoria rural seja visto como fundamental para a manutenção das 

pessoas idosas no campo, bem como o suporte de políticas públicas de saúde, 

educação e crédito rural, estas não são suficientes para garantir qualidade de vida. 

Nessa perspectiva, o envelhecimento no meio rural tornou-se uma questão social 

importante e ser entendido a fim de amenizar as consequências para produção 

agrícola. 

Dessa forma, é essencial para a continuidade e futuro das propriedades 

agrícolas discutir políticas públicas que possam investir em tecnologias e 

educação, visando a garantir a permanência dos jovens em suas terras e 

consequentemente o fortalecimento da agricultura familiar e a permanência 

desses no campo. 

Com a intenção de entender como ocorre esse o processo de sucessão, 

um estudo foi realizado com os agricultores e potenciais sucessores no município 

de São Gonçalo do Rio Abaixo, localizado na região central do Estado de Minas 

Gerais, a apenas 84 km da capital Belo Horizonte. A cidade faz parte da região 

geográfica chamada Quadrilátero Ferrífero, um conjunto de municípios, na parte 

central do Estado, que possuem as maiores reservas de minério em todo Brasil. 

Apesar da vocação para extração mineral, São Gonçalo do Rio Abaixo também 

conta com expressiva produção agrícola, tendo produzido em 2010, segundo o 

IBGE, cerca de 47.120 toneladas de mandioca, 3.084 toneladas feijão e 501. 575 

toneladas de banana, entre outros alimentos. De acordo com dados do IBGE de 

2010, a cidade possui 9.777 habitantes, sendo que desses 5.128 residem na área 

rural (IBGE, 2010). 

Um Censo local, realizado entre 2018 e 2019 pela Secretaria de Agricultura 

da cidade, cadastrou um total de 309 agricultores distribuídos pela extensa zona 

rural. Esses se dedicam, principalmente, à olericultura, fruticultura e pecuária de 

leite. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2019 
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existiam na cidade um total de 109 DAP’s e dessas, apenas 41 estão ativas 

(BRASIL, 2019). 

Sobre a participação dos agricultores em políticas federais de incentivo, não 

consta no município a participação dos agricultores no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA). Alguns agricultores fornecem para o Programa de alimentação 

Escolar (PNAE), principalmente os que são membros de uma Associação local, a 

Associação de Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade do Timirim. 

 
De acordo com Produtores (2013), através da Secretaria de Agricultura, a 

gestão do município oferece incentivos para o produtor rural da cidade. Em 2013 

implantou os programas Campo Fértil e Balde Cheio, que atendem centenas de 

produtores rurais. Para o desenvolvimento desses programas, contratou os 

serviços da empresa Via Verde – Consultoria Agropecuária em Sistemas 

Tropicais. O trabalho consiste na elaboração de diagnósticos das propriedades e 

planejamento para auxiliar no aumento da produção e da geração de renda nas 

áreas de leite, corte, fruticultura e horticultura, além de palestras, capacitações e 

outras atividades. 

Em agosto de 2019 o município manteve o Programa Balde Cheio e 

ampliou o Programa Campo Fértil, modificando-o para Programa Campo Fértil 

mais Leite. A ampliação consiste em uma iniciativa pioneira no setor público e 

promete triplicar a produção leiteira dos pequenos produtores. A Secretaria de 

Agricultura vai promover a doação de embriões e a concessão completa de toda 

a prestação de serviços de implantação e acompanhamento de gado até o 

nascimento. O objetivo desses programas é fortalecer o homem do campo, 

melhorar sua produção, incentivando sua permanência no meio rural e garantindo 

melhor qualidade de vida (PREFEITURA, 2019). 

De modo geral, as políticas públicas propõem o fortalecimento dos 

agricultores e da sua produção. Entretanto, não foram observadas nos registros 

políticas públicas voltadas para os futuros sucessores. Estratégia que poderia 

No município existe uma unidade da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER - MG) que presta serviços aos agricultores visando à 

promoção do desenvolvimento sustentável do município, em parceria com a 

Secretaria de Agricultura e outras instituições. 



15 
 

 

 

aumentar o interesse dos jovens em permanecerem no campo e, de certa forma, 

garantir a sucessão geracional. 

A continuidade das famílias rurais no campo parece estar ameaçada, o que 

fortalece a necessidade de estudos sobre as estratégias de reprodução social no 

meio rural, sobre os impasses que tornam a permanência no campo um processo 

incerto e complexo e, principalmente, como essas questões podem ser 

solucionadas, levando-se em consideração o olhar desses atores. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
 

2.1. O conceito “sucessão” no âmbito da agricultura familiar 

 
 

Na perspectiva da antropologia, de acordo com Silva (1986), até 

aproximadamente 1920 adotavam o uso legal do termo sucessão, referindo-se à 

transmissão de toda espécie de direitos, mas principalmente os direitos de 

propriedade. A herança seria uma forma de sucessão universal. 

Desde 1924, os antropólogos tendem a uma utilização mais bem 

especializada do termo, em que os termos descendência, herança e sucessão se 

distinguem uns dos outros. A descendência designa a relação entre membros de 

um grupo e somente para isso. Por herança subentende-se a transmissão da 

propriedade. O terceiro processo, a sucessão, é considerada a transmissão de 

cargo (SILVA, 1986). 

Pela ótica política, também em Silva (1986), sucessão designa não só o 

processo (real e legal) pelo qual a pessoa (física ou jurídica) substitui outra na 

titularidade de uma propriedade, distinção, cargo, função, autoridade ou território, 

mas também o próprio acervo de direitos e obrigações transmitido ao sucessor. 

No âmbito da sociologia, Silva (1986) amplia o significado do conceito de 

sucessão a fim de que abrangesse todas as formas de modificação complexa. O 

conceito deve abranger todas as formas possíveis de modificação ordenada, dado 

que afeta as inter-relações de indivíduos numa comunidade ou a estrutura da 

sociedade da qual essas unidades individuais fazem parte. 

Considerando essas definições, a sucessão no âmbito da agricultura 

familiar ganha significado. Para Gasson e Errington (1993), trata-se da 

transferência do controle ou gerenciamento dos negócios e do patrimônio aos 

filhos sucessores ou à próxima geração. Para Woortmann et al., (1995), por trás 

da presença do sucessor reside a continuidade do projeto coletivo familiar, a 

reprodução do estabelecimento e do nome da família. 

Lobley (2010) descreve que a sucessão é o processo de transferência de 

controle gerencial e de outros ativos intangíveis, como conhecimento local 

específico. Além disso, a sucessão intergeracional representa a renovação da 
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propriedade familiar e pode potencialmente funcionar como um útil corretivo para 

enfrentar o envelhecimento cada vez mais crescente entre os agricultores e a 

população rural. A sucessão representa a continuidade da atividade produtiva: ela 

assegura a passagem do patrimônio à próxima geração, garante cuidado aos pais 

na velhice, impede o esvaziamento das comunidades rurais e o isolamento 

daqueles que nelas permanecem, e podem contribuir com a produção para o 

consumo local. 

Para Lobley (2010), a sucessão representa elemento de significativa 

importância para os formuladores de políticas públicas, dada a evidência desse 

processo na influência sobre o comportamento e a tomada de decisão dos 

agricultores e a capacidade de resposta a determinadas medidas políticas. Nesse 

sentido, a garantia da transmissão da terra é uma forma de assegurar a sucessão 

rural. 

Matte e Machado (2016) salientam que a ausência de sucessor implica em 

consequências para a sociedade de modo geral, em aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais. Portanto, representa um problema social e não 

apenas familiar, circunscrito à família que enfrenta essa situação. Portanto, a 

sucessão no campo visa, em todos os aspectos - políticos, sociológicos e 

antropológicos – a garantir a continuidade das ações dos estabelecimentos 

familiares rurais. 

Ao analisar esse processo de sucessão, em estudo com jovens, Spanevello 

et al., (2011) relatam que assumir o papel de sucessores da agricultura familiar 

passa por diferentes fatores: dificuldades do trabalho no meio rural, busca de 

lazer, contato com o urbano, redução do número de filhos por família, falta de 

abertura dos pais dentro da propriedade para o filho exercer uma atividade 

autônoma ou independente, busca da autonomia financeira, entre outros. As 

observações desses autores vão ao encontro dos relatos de Coradini (2015) 

quando diz que o impasse da sucessão implica em fatores internos e externos às 

propriedades. São questões referentes à vida social, como a religiosidade, as 

relações familiares, o papel da escola e as especificidades do trabalho agrícola. 

Matte e Machado (2016) explicitam que entre os principais fatores 

influenciadores na tomada de decisão dos jovens em não serem sucessores estão 

dificuldade em obtenção de terra, baixa renda, ausência de incentivo e estímulo 
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dos pais, comparação entre os meios urbano e rural, constituição de novas 

famílias, desigualdade de gênero, acesso ao estudo e expectativa profissional. 

Para Christen e Netto (2016), a autonomia dos jovens é conquistada 

apenas quando possuem um salário vindo do trabalho fora da propriedade dos 

pais. Esse é um dos principais motivos que fazem com que tais jovens se evadam 

de suas casas e do meio rural e, quando ficam no campo, são reféns de baixos 

salários e trabalhos cansativos. 

Nesse sentido, a sucessão geracional fica muito comprometida com o 

crescente êxodo juvenil, tornando-a um processo incerto e preocupante. As 

propriedades rurais que não possuem herdeiros e/ou sucessores entram em um 

estado estático em seu crescimento e desenvolvimento de estratégias dos 

negócios, não exercendo nenhum tipo de investimento (MOREIRA; 

SCHLINDWEIN, 2016) 

Christen e Netto (2016) destacam que o número de filhos, cada vez menor, 

também é visto como uma das causas desse envelhecimento. Com poucos filhos 

o número de permanentes na atividade rural se limitará. Quase não há opção para 

troca da gestão das terras, e quem permanece no meio rural são os mais velhos. 

Essa realidade impossibilita o avanço de novas tecnologias e formas de 

diversificação, aumento e melhoria de sua produção e consequentemente em sua 

renda, diminuindo ainda mais os atrativos dessa forma de vida. 

O cenário observado, na opinião de Lobley (2010), é motivo de 

preocupação internacional, com pesquisas produzindo informações interessantes. 

Segundo os estudos, existem fortes relações entre a idade do sucedido com a 

perspectiva de sucessão. Conforme o agricultor vai envelhecendo, sua 

preocupação em deixar um sucessor aumenta. Entre os agricultores com até 45 

anos de idade, 90% acham cedo pensar em sucessão. Já entre os agricultores 

com mais de 60 anos, 60% dizem já ter garantido um sucessor e apenas 14,6% 

acham cedo pensar no assunto. Em média, 5% dos agricultores que participaram 

dos estudos pretendem deixar a propriedade em um futuro próximo, sem 

sucessor. 

Ainda para Lobley (2010), o problema maior é a gradual falta de interesse 

sucessório. A indicação de um sucessor é apenas o ponto de partida no processo 

de transferência do negócio entre as gerações. Nessa perspectiva, o 

envelhecimento no campo é uma realidade a ser encarada como fator de grande 
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impacto no processo de sucessão rural. É fundamental conhecer e analisar, assim 

como o envelhecimento, todos os impasses que influenciam a sucessão das 

famílias no meio rural e que, consequentemente, comprometem o futuro das 

atividades agrícolas. 

 
 

2.2. O Conceito de vivência 

 
 

Para Viesenteiner (2013), a ocorrência da palavra vivência aparece no 

vocabulário alemão pela primeira vez a partir da primeira metade do século XIX e 

ganha estatuto filosófico só em meados do mesmo século, quando passa a 

significar "estar ainda presente na vida quando algo acontece”. 

Ainda  de  acordo   com   Viesenteiner   (2013),   o   uso   geral   da palavra 

vivência originalmente possui três aspectos principais: 1) vivência tem o caráter 

de ligação imediata com a vida, de modo que não se vivencia algo através do 

legado de uma tradição e nem através de algo de que "se ouviu falar", mas sim é 

sempre vivenciada. 2) o que é vivenciado deve ter uma intensidade de tal modo 

significativa, cujo resultado confere uma importância que transforma por completo 

o contexto geral da existência: "Ao mesmo tempo, a forma 'o que se vivenciou' " 

classifica o que, no curso da vivência imediata, ganhou duração       e 

significabilidade para o todo de um contexto de vida, enquanto seu produto 

mediato". 3) o significado do uso do termo vivência se refere ainda precisamente 

ao conteúdo daquilo que se vivencia. Trata-se da impossibilidade de determinar 

racionalmente o conteúdo da vivência. 

Etimologicamente, a tríplice significação de “vivência” remonta sempre à 

sua característica de contra conceito da razão. Ora, vivenciar se furta a qualquer 

mediação lógica ou instrumentalização racional. Negativamente definida, pois, 

vivência é um contra conceito da razão; e positivamente ela é "pathos" que, 

"originalmente", "caracteriza toda forma de padecimento em oposição à ação". A 

ação já pressupõe uma mediação lógica, seja de reflexão ou intencionalidade, 

enquanto pathos, ao contrário, além da significação usual de paixão, afeto, dor, 

sofrimento etc., está em imediata ligação com a vida, profundamente significativo 

àquele que padece e se furta à instrumentalização da razão, ou seja, sentimos ou 

temos que suportar algo em meio às dores. 
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Para Kiyota N.; Perondi J.M.; Vieria J.A.N (2012), as sociedades não se 

reproduzem apenas por produzirem um excedente material, mas também porque 

reproduzem as condições sociais específicas da sua existência. 

Considerando a vivência no contexto da agricultura familiar, para Maia 

(2011), a saída ou permanência dos (as) jovens no meio rural é uma questão que 

ultrapassa a manifestação do desejo de “ficar ou sair”, mas está ligada também a 

uma avaliação positiva sobre o estilo/modo de vida rural, à identificação com o 

meio rural e como se veem inseridos neste. Assim, enxergar os motivos que levam 

esses jovens a permanecerem ou não no campo, suas perspectivas, conflitos, 

dificuldades e desafios enfrentados, possibilita uma maior compreensão da 

realidade em que vivem moças e rapazes no campo, reforçando a importância 

desses jovens como uma categoria importante e modificadora do meio em que 

vivem. 

 

 
2.3. O conceito de percepção 

 

 
De acordo com Silva (1986), percepção é definida como o processo através 

do qual se apreendem as estruturas que integram o meio comportamental ou 

fenomenal. Trata-se de um processo cognitivo básico, cujas leis valem para os 

demais processos destinados à obtenção e ao armazenamento de informações. 

Numa perspectiva neuropsicológica, Silva (1986) definem a percepção 

como a atividade de processos de mediação diretamente desencadeada pela 

sensação. A percepção será o processo de preparação de respostas, ou ainda, 

uma preparação do painel de controle a que se subordinam as condutas humanas. 

No caso da percepção, poder-se-ia comprovar que a mesma estimulação pode 

desencadear processos diferentes. 

Silva (1986) também define a percepção como processo de categorização 

de estímulos, através do qual se promove a inclusão de um estímulo numa classe 

ou categoria, identificando-o. Conceitua-se ainda como um processo em que 

envolve condição decisória, além de supor a formação de hipóteses prévias 

acerca da natureza do estímulo em processo de categorização. 

Sob esses aspectos é importante avaliar a percepção dos agricultores 

rurais e seus possíveis sucessores sobre o processo de continuidade das terras. 
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Para Panno (2016), por exemplo, se o sentimento de pertencimento ao mundo 

rural, associado a boas condições de vida e econômicas, não se sobrepor ao 

sentimento de liberdade, atribuído à cidade, a decisão dos potenciais sucessores 

certamente será direcionada para o urbano, já que as condições requeridas de 

vida os levam a isso. Por outro lado, os aspectos de modernização, 

profissionalização produtiva e gerencial, aproximação do trabalho rural com a 

fixação residencial no urbano podem estreitar as relações dos jovens com o meio 

rural. Essas descobertas podem facilitar o direcionamento de ações, sejam elas 

políticas públicas, sociais ou econômicas, que de forma gradativa oferecem a 

possibilidade de reverter o quadro atual e apresentar novos horizontes e rumos 

para a agricultura familiar. 

Como relatam Spanevello et al., (2017), quando a percepção dos 

agricultores é de uma possível não sucessão pelas novas gerações, os pais 

precisam enfrentar o desafio de como resolver a questão da herança. Sem um 

sucessor para deixar a propriedade, os pais apresentam distintas estratégias, 

entre as quais se destacam: a venda para outros proprietários rurais, podendo ser 

(ou não) os vizinhos; o arrendamento para terceiros, como forma de garantir ainda 

a posse da propriedade, embora sem produzir ou extrair a renda agropecuária; ou 

a passagem para os filhos, embora saibam que estes não retornarão para produzir 

ou viver no campo. 

Savian (2011) afirma que a ação social é um processo, produto das 

necessidades naturais ou criadas, que levam os homens a agir segundo os seus 

interesses (intenções, objetivos e finalidades), regulados por normas ou não. O 

espaço geográfico se impõe e possibilita determinadas condições de produção, 

consumo, circulação, comunicação, entre outros, que influenciam na ação dos 

indivíduos. A permanência ou não dos sucessores no campo é ação, antecedida 

de uma decisão, que pode não ser permanente. 

Sendo assim, a permanência das famílias rurais e a garantia da sucessão 

geracional no campo dependem das perspectivas de futuro dos agricultores e 

seus sucessores, o que requer uma análise subjetiva de seu contexto, 

possibilitando traçar ações para minimizar os possíveis efeitos sociais e 

econômicos causados pelo abandono do campo e envelhecimento da população 

rural. 



22 
 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 
 

Considerando que 70% dos alimentos produzidos no Brasil são 

provenientes da agricultura familiar, estudar a perspectiva de sucessão no campo 

é fundamental para identificar fatores sociais causadores do êxodo rural, que é 

um dos fatores descritos como limitantes dessa sucessão e, por consequência, da 

citada atividade produtiva. A migração dos jovens e a desistência das atividades 

agrícolas familiares propiciam a venda das pequenas propriedades para grandes 

produtores que tendem a formar monoculturas e fortalecer o agronegócio e, por 

outro lado, diminuir a produção de alimentos básicos para a população brasileira. 

O envelhecimento da população rural, com aumento da expectativa de vida, 

também precisa ser considerado e analisado. Os mais idosos possuem dificuldade 

em produzir renda regular através da agricultura, normalmente pela falta de 

capacidade física e por não aderirem às novas tecnologias de produção. 

Associado a esses fatores, ainda existe o reduzido número de filhos, limitando a 

sucessão rural. 

O tema é importante, preocupante e contemporâneo, sendo assim, 

compreender a vivência e/ou percepção dos atores acerca da sucessão rural, as 

particularidades e perspectivas dos agricultores, pode contribuir para entender o 

cenário atual e projetar ações visando minimizar as consequências políticas, 

sociais, culturais e econômicas da redução das atividades da agricultura familiar. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1. Geral 

 

Conhecer a vivência e/ou percepção dos agricultores e possíveis 

sucessores da agricultura familiar do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

sobre a sucessão no campo. 

 
 

4.2. Específicos 

 

• Compreender a vivência e/ou percepção dos pais em relação à sucessão 

no campo; 

• Apreender a vivência e/ou percepção dos seus possíveis sucessores 

sobre o processo de sucessão. 

 
 
 
 

5. HIPÓTESE 

 
 

A vivência e/ou percepção dos agricultores e possíveis sucessores da 

agricultura familiar no município de São Gonçalo do Rio Abaixo está relacionada 

à ausência de políticas públicas destinadas aos sucessores, o que implica na falta 

de interesse dos jovens em assumir a sucessão na agricultura familiar. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa sobre a problemática da 

sucessão do homem do campo. Inicialmente, foi realizada uma reunião com o 

técnico da EMATER local e com o técnico agrícola da Secretaria de Agricultura de 

São Gonçalo do Rio Abaixo. O projeto de pesquisa foi apresentado em detalhes e, 

diante da importância do tema, os mesmos se prontificaram em apoiar o trabalho. 

Como ponto de partida da pesquisa, solicitou-se aos técnicos uma lista com 

os nomes dos agricultores que possuem Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP. 

Esse documento identifica o agricultor familiar e foi o critério utilizado para seleção 

dos entrevistados. Durante a conversa, foi apresentada uma data em que 

ocorreria um encontro dos representantes da EMATER e da Secretaria de 

Agricultura com alguns agricultores da cidade, que eram associados ou tinham 

interesse em se tornar membros da associação de agricultores familiares que 

existe na cidade, a Associação de Produtores da Agricultura Familiar da 

Comunidade do Timirim. A pauta do encontro era para tratar de assuntos 

específicos da Associação, entretanto foi cedido um tempo para que a 

pesquisadora fizesse a apresentação do projeto e o convite para os presentes. 

Após a apresentação da pesquisa, foram coletados dados de identificação 

dos agricultores (anexo I) interessados em participar. Ficou acertado que seria 

realizado contato com os mesmos para agendar local, data e horário da entrevista. 

Para agendamento das entrevistas foram realizados contato por ligação telefônica 

ou via rede social. Eventualmente, a entrevista foi marcada pessoalmente. Em 

alguns casos, o contato por telefone não teve sucesso e a marcação da entrevista 

foi realizada pelo técnico agrícola, quando este realizava suas visitas de rotina aos 

agricultores. 

As entrevistas foram realizadas em data, local e horários definidos pelos 

agricultores. Muitas vezes, estabeleceu-se a conversa até mesmo no local de 

trabalho, ao lado dos canteiros de horta, em meio à plantação de banana ou até 

mesmo junto a caixas de mel. À medida que as entrevistas eram realizadas, os 

possíveis sucessores foram identificados para posterior contato e agendamento 

de entrevistas. 
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Para o desenvolvimento desse estudo, com agricultores e seus sucessores, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com uma pergunta disparadora. 

Para os agricultores perguntou-se: Como você percebe que será a continuidade 

da produção na sua terra? Para os possíveis sucessores a pergunta foi 

semelhante, fazendo apenas uma modificação para adequar aos entrevistados. 

Ambas foram mediadas pelos objetivos. 

No momento que antecedeu a entrevista, foi solicitada ao participante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo II). 

Quando o agricultor não tinha condições de ler TCLE, foi realizada leitura em voz 

alta do termo, com explicações, quando necessário. Em apenas um caso de 

participante menor de dezoito anos, foi obtido o Termo de Assentimento do Menor 

(anexo III). Uma vez consentida a entrevista, era solicitada ao participante, 

autorização para gravação em áudio. As entrevistas foram realizadas apenas pela 

pesquisadora. 

A definição do número de participantes ocorreu pelo processo de saturação 

teórica que ocorre em virtude da recorrência dos temas. A avaliação da saturação 

teórica é feita por um processo contínuo de análise dos dados, que começa já no 

início do processo de coleta, tendo em vista os objetivos da pesquisa. A saturação 

é obtida no momento em que pouco de substancialmente novo aparece, 

considerando cada um dos tópicos abordados e o conjunto dos entrevistados. 

Após exaustivas sessões de escuta, as entrevistas foram transcritas para 

análise. Foi realizada leitura flutuante das falas buscando relacionar as narrativas 

com os objetivos propostos e, a partir daí, suas pertinências com as categorias 

lógicas sugeridas pela fenomenologia sociológica, pautada em Alfred Schutz 

(Castro, 2012). 

Durante o processo de análise das falas, foi necessário conversar com 

técnicos da prefeitura (secretaria de agricultura, secretaria de meio ambiente, 

secretaria de cultura) para obter informações a respeito da gestão dos programas 

existentes. Os técnicos foram informados sobre o objetivo da pesquisa e as 

conversas ocorreram de maneira informal.   

Justifica-se o uso desta fenomenologia, pois nela se encontram os 

conceitos norteadores do estudo em questão, vivência e percepção. No trabalho 

de Castro (2012), percebe-se que a análise constitutiva da experiência, por 

Schutz, faz alusão ao conceito de vivência enquanto o processo fundamental pelo 

qual o homem conhece o mundo remete ao conceito de percepção. 

No mesmo trabalho, Castro (2012), são indicadas três noções como 
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conceitos fundamentais no pensamento de Schutz: reservas de experiência, 

tipicidade da vida cotidiana e estruturas de pertinência. Essas noções foram 

apreendidas como categorias lógicas para classificação das falas. 

A noção de reservas de experiência se refere à sedimentação dos saberes 

herdados pelo indivíduo, por meio de suas experiências próprias ou de seus 
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educadores. A segunda, a de tipicidade da vida quotidiana, é contígua à primeira: 

refere-se ao modo pelo qual as diversas experiências sociais se conformam com 

base num modelo anteriormente estabelecido. A terceira, a de estruturas de 

pertinência, refere-se às formas de controle, pelos indivíduos, das diversas 

situações sociais. Ela pode, segundo Schutz, ser de dois tipos: temática, 

interpretativa ou motivacional, segundo a maneira como se produzem, em relação 

à situação social que objetivam. (CASTRO, 2012) 

Dentro de Estruturas de Pertinência, utilizaram-se, como critério para o tipo 

temática, as falas com a intenção de controle referente à sucessão das terras. No 

tipo interpretativa considerou-se como os atores interpretam o futuro da não 

sucessão, fundamentada na questão motivacional. 

Após a estruturação das falas, baseada na teoria de Schutz, as mesmas 

foram interpretadas, aprofundadas e posteriormente confrontadas com achados 

de outros estudos ou relacionadas com elementos da arte brasileira. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto, sob CAAE: 11966219.4.0000.5150. Todo 

o material, de áudio e escrito derivados da pesquisa, foi armazenado e assim 

ficará por cinco anos, em local fechado e seguro na sala do setor de nutrição da 

Secretaria Municipal de Educação, localizada à rua Henriqueta Rubim, 1088, 

bairro Niterói, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG, CEP: 35935- 000.
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
 

A pesquisa foi realizada com agricultores e sucessores residentes em dez 

diferentes localidades rurais do município. Participou desse estudo um total de 30 

entrevistados, sendo 18 agricultores, com média de idade de 56 anos, e entre eles 

6 eram agricultoras. Foram entrevistados 12 sucessores, com idade média de 27 

anos, e sete do sexo feminino. 

As entrevistas duraram, em média, de trinta a quarenta minutos. Entre os 

agricultores entrevistados, dois revelaram não possuir sucessor.   

 
 
 

7.1. Vivência e/ou percepção dos agricultores sobre o processo de 

sucessão no campo 

 

 
7.1.1. Reservas de Experiência 

 
 

A noção de reservas de experiência significando processo de 

sedimentação dos conhecimentos sociais, sejam eles saberes práticos e 

empíricos, sejam saberes teóricos ou afetivos, agrupou relatos impregnados ora 

de saudosismo ora de orgulho, expressos pelos agricultores, referentes ao 

conhecimento que detêm hoje sobre as atividades do campo; conhecimento, 

segundo eles, proveniente de seus antecessores, principalmente das mães: 

 

 
Na verdade foi incentivo, é,é,é...que eu, a minha mãe… Então a 
minha mãe foi uma lutadora [tom de orgulho] (...) e eu aprendi a 
lida [da terra] com ela, né?! (Agricultor A07, 45 anos) 

 

 
Eu acompanhava minha avó. Minha avó, mãe... por parte de pai, 
meu pai. É, aos... [pensativo], aos 10 anos pra roça. (...) Aprendi 
muita coisa! [tom de orgulho].(Agricultor A13, 48 anos) 

 

 
Então aquilo fica de pai para filho. Tem mais de 50 anos, tem 
uns, tem quase 50 anos que entrega queijo no mesmo açougue. 
(Agricultora A05, 47 anos) 
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Deeesde de criança. Toda vida trabalhei na roça. Nunca 
trabalhei fichado! (...) Eu trabalhei junto com minha mãe mesmo. 
(Agricultor A15, 76 anos) 

 
 

Os agricultores revelam que a figura principal, que os incentivou ou ensinou 

a “mexer” ou a “lidar” no campo, foi a mãe e em alguns casos a avó ou o pai. Eles 

relatam, cheios de orgulho, que o aprendizado vem desde a infância. 

 

 
Isso aí eu herdei da minha mãe. Minha mãe! Que a minha mãe 
sempre gostou de mexer na terra e eu herdei isso dela [fala com 
orgulho]. Isso aí deeesde criancinha. [fala arrastada, saudoso]. 
(Agricultor A09, 46 anos) 

 

 
Meus pais (...) trabalharam muito aqui. Nessa área aqui mesmo. 
(...) Plantavam milho, feijão... Eu com 7, 8 anos já vinha até aqui 
com eles e fui crescendo nessa lida [na terra] aí até uns 13, 14 
anos. (Agricultor A12, 60 anos) 

 

 
A mulher é tão protagonista na instrução do meio rural, que ela, além de 

vivenciar os ensinamentos de seus antecessores, entende que é importante que 

seus filhos também os vivenciem. 

 

 
Eu ensino ele [referindo-se ao filho] colher um pé de alface, 

ensino ele lavar. Ele chega lá na... lá na rua comigo, eu paro o 

carro aqui... ó... que eu faço entrega na casa. Ele já desce do 

carro, já vai lá no portão: Ôôô!!! É a moça da verdura!!! 

(Agricultora A01, 44 anos) 

 
 

No relato da agricultora é possível perceber o orgulho, admiração e respeito 

que o pequeno sucessor tem pelo trabalho da mãe. Ao chamar em residência para 

entrega de produtos, o menino se identifica como a mulher da verdura. A mulher 

que tira o sustento da venda de verduras. A mulher que é seu exemplo de vida. 

Os agricultores, em seus depoimentos, sempre remetem ao conhecimento 

que lhes foi passado na infância. A mulher é protagonista nesse processo 

enquanto a imagem masculina, atrelada ao trabalho braçal do campo, não parece 

ser muito influente. 
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O papel da mãe na vivência do filho é bem exemplificado no breve poema 

sobre mãe, de um autor brasileiro contemporâneo, publicada em 13 de maio de 

2018: 

 
 
 

mãe 

 
 

aprendi a andar 

porque o seu abraço 

estava do outro lado 

da sala 

depois de tantos anos 

nada mudou 

 
Zack Magiezi 

 
 

O autor, em poucas palavras, resume a magnitude e significado do saber 

herdado da mãe. Ele parece atribuir o aprendizado da caminhada à sua mãe, 

sempre presente em sua vida, oferecendo o apoio necessário. Estar do outro lado 

da sala pode ser interpretado como a necessidade de gerar independência para 

o filho amado. Andar com as próprias pernas remete ao indivíduo ter um 

conhecimento capaz de gerar o seu sustento e sobrevivência. É isso que, talvez, 

a mãe do agricultor deseja, que ele seja independente. 

Os ensinamentos herdados parecem gerar ao agricultor o sentimento de 

orgulho e admiração, pois ela o ensinou a sobreviver. E do outro lado da sala, ou 

seja, no futuro, ele parece ter a certeza de que não importa o que ocorrerá no 

caminho, sempre terá o afago no abraço materno. Além disso, tudo o que ela 

ensinou permanece. Ele cresce, o tempo passa. Não importa a idade, o saber fica 

e precisa ser perpetuado. 

Diante do grande potencial das mulheres em ensinar e desenvolver o gosto 

pelo meio rural e destacando-se que, de acordo com o IBGE, em 2017, 19% das 

propriedades rurais eram dirigidas por mulheres, parece importante que existam 

políticas públicas de gênero, para o fortalecimento do trabalho feminino rural 

(IBGE, 2019). 
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Dentro das políticas de gênero existentes, não há ações, estratégias ou 

planos específicos que valorizem o trabalho feminino instrutivo no campo. Existem 

algumas ações ou planos como a Campanha Mulheres Rurais, cujo objetivo é 

compartilhar informações e soluções inovadoras para tornar visíveis conquistas 

atuais e futuros desafios para reduzir a pobreza rural e promover a segurança 

alimentar e nutricional de mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes (FAO, 

2019). É uma campanha que busca visibilizar o poder transformador das mulheres 

rurais, indígenas e afrodescendentes para sua autonomia plena. Foi lançada pela 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e tem como eixo condutor a 

importância de valorizar os direitos das mulheres rurais em todos os níveis, desde 

as garantias individuais até coletivas, e promover condições para o cumprimento 

das metas de igualdade de gênero e fim da pobreza rural estabelecidas no âmbito 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apesar da importância da 

campanha, não existe nenhuma ação concreta associada à sucessão do trabalho 

exercido por essas mulheres. 

Entre os programas, também existe o Pronaf Mulher, criado no Plano Safra 

de 2003/2004, juntamente com outras linhas de crédito (BRASIL, 2005). Trata-se 

de um programa, destinado às mulheres, e é específico para a concessão de 

crédito às mulheres agricultoras por meio da apresentação de projetos técnicos. 

O incentivo financeiro, se bem administrado, pode ser um ponto positivo para 

auxiliar no desenvolvimento das atividades, valorizando o papel da mulher. 

Entretanto, observou-se nessa pesquisa que as agricultoras participantes, 

não demonstraram conhecer ou vivenciar programas e ações já existentes para 

elas, como o Pronaf Mulher e a Campanha Mulheres Rurais. As políticas existem 

para serem vivenciadas e reduzir as desigualdades, principalmente de gênero, 

mas parecem não ser entendidas pelo público alvo, como pode ser percebido na 

fala de uma agricultora: 

 
“Não! Não! Eu não gosto não. Eu fico devendo banco, fico com 
a cabeça....eu gosto dos meu trem... comprar com meu 
dinheirinho(...).” (Agricultora A17, anos) 
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A agricultora, durante a entrevista, apesar de saber da existência do 

programa, não tem o menor interesse em utilizá-lo. Não possui o entendimento 

para o que de fato o programa existe, os benefícios e como funciona e o descarta, 

veementemente, com receio de endividamento. 

O Pronaf Mulher foi criando com o objetivo de oferecer recursos adicionais 

destinados a projetos de investimento da família que contemplem atividades a 

serem desenvolvidas pelas mulheres. Para Jesus (2014), esse programa 

significou uma grande conquista para as mulheres trabalhadoras rurais por 

garantir seu reconhecimento por parte do governo. Porém, essa política não traz 

as soluções referentes às dimensões social e política que afetam as mulheres, 

pelo fato de não existirem mecanismos para a organização das mesmas e nem 

propiciar a construção de espaços coletivos de trocas de experiência e 

aprendizagem. 

O programa, portanto, é limitado no intuito de promover o empoderamento 

das mulheres rurais. Para a autora, esta temática ainda deve ser desenvolvida 

para analisar não apenas a evolução da participação das mulheres na aquisição 

do crédito rural, mas também na gestão deste recurso adquiridos pelo Pronaf 

Mulher, sendo capazes de participar de todo processo. 

Ressalta-se que as demandas políticas do público feminino já tiveram papel 

central na agenda do Governo Federal, quando foi implantado o Ministério das 

Mulheres em 2003. Entretanto, depois de tantos avanços, a importância da mulher 

perdeu espaço nos últimos dois governos. Em 2016 o Ministério das Mulheres foi 

extinto, passando a fazer parte do Ministério dos Direitos Humanos em 2017. No 

atual governo, tornou-se parte de um Ministério condensado, o Ministério das 

Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos. 

A sucessão rural não parece estar, totalmente, atrelada à questão de 

gênero, mas políticas e ações públicas que valorizam e empoderam a figura da 

mulher como agente capaz de desenvolver atividades rurais e obter renda do seu 

trabalho pode fazer a diferença. 

É importante que as mulheres sejam apoiadas por órgãos como a EMATER 

e secretarias da área, mostrando seu potencial, elaborando planos de apoio 

financeiros, educativos, empreendedores, direcionado às mulheres trabalhadoras 

rurais, promovendo a autonomia econômica e a autodeterminação das mulheres, 

e assim contribuir para redução das desigualdades de gênero no meio rural. 
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O empoderamento da trabalhadora rural pode ser crucial para o futuro das 

propriedades, considerando que são exemplos para seus filhos, atores 

fundamentais no movimento sucessório. 

 
 

 
7.1.2. Tipicidade da Vida Cotidiana 

 
 

A tipicidade da vida cotidiana, na fenomenologia, revela como as diversas 

experiências sociais se moldam no dia a dia do sujeito. É possível estabelecer 

uma relação entre essa tipicidade definida na teoria com a forma de viver desses 

agricultores. Percebe-se que eles expressam na vida individual as experiências 

do longo da vida, experiências típicas do cenário rural, e é através delas que eles 

avaliam suas possibilidades e enfrentam seus desafios, o que pode explicar, 

posteriormente, o desejo de ser sucedido. 

Considerando essa interpretação, os agricultores revelam em seus 

depoimentos, de várias formas, os fatos e percepções peculiares da vivência 

diária no meio rural. Nas falas, é possível observar que o agricultor caracteriza o 

seu trabalho como sofrido, pesado, incerto e que, para vencer esses desafios 

precisa ter amor, prazer e dedicação. Além disso, é preciso ter força e coragem 

para enfrentá-los: 

 

 
Mais que paga é o prazer, é o gostar (...) a gente tem que ter 
amor e força, por que na roça é... (...) O serviço é pesado! 
Serviço, infelizmente, da roça, não é pra qualquer um não. É 
poucos que aguenta a roça. Igual a lida na agricultura, tem vez 
de nós trabalhar 17 horas por dia (...) é coisa que se não for amor 
e mesmo dedicação e querer e ter força, não vai não... (Agricultor 
A06, 35 anos) 

 
 

Apesar de ser mais sofrido um mucadinho, mas eu acho que é 
muito melhor do que da cidade. (Agricultor A07, 45 anos) 

 

 
Eu levanto cinco horas da manhã [fala com ênfase]. Satisfeito! 
Ahh... (...) pra gente que trabalha na roça é o dia inteiro (...) Tem 
dia que chega lá seis horas da tarde, quase da noite, eu tô 
adubando pasto. (Agricultor A14, 61 anos) 
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Terra é uma coisa que... pra mexer com ela você tem que ter 
amor. Gostar de mexer na terra. Depois de não gostar, não tem 
como... (Agricultor A09, 46 anos) 

 

Porque... agricultura não é... pra pessoa curiosa, nem 
aventureiro e nem pra quem gosta de dinheiro (...) Agricultura 
realmente é vocação (...) você tem que dar oportunidade pra 
todo mundo mesmo, mas, com o tempo, não tem jeito. Há uma 
seleção natural. (Agricultor A12, 60 anos) 

 

 
A tipicidade da vida cotidiana rural remete a trabalho árduo. Mas apesar 

das dificuldades e desafios, os agricultores parecem amar esse trabalho, tendo 

prazer em executá-lo. Encaram o trabalho como algo especial, nobre e que outra 

pessoa terá dificuldade no enfrentamento daquilo que ele faz. 

Esse sofrimento percebido, sentido e vivenciado pelos agricultores sobre o 

trabalho do campo, pode ser melhor entendido ao se observar a pintura de 1954, 

“Cena rural” de Cândido Portinari: 

 
Figura 01: Cena Rural – Cândido Portinari, 1954 

 

Fonte: https://www.wikiart.org/en/candido-portinari/cena-rural-1954 
 
 

O Projeto Portinari (2019) descreve a pintura como uma composição em 

preto e branco, com linhas retas e entrecruzadas. Cena de beneficiamento de 

https://www.wikiart.org/en/candido-portinari/cena-rural-1954
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café, vendo-se três homens e uma mulher trabalhando, uma outra mulher com 

filho no colo, um carneiro e um cavalo. Uma mulher com o tronco inclinado segura 

nas mãos uma peneira. À direita, homem em pé, de perfil para a esquerda. À 

esquerda, mulher desproporcionalmente pequena, em pé, de frente, carregando 

sobre seu braço esquerdo uma criança e segurando com a direita uma trouxa que 

está apoiada sobre sua cabeça. No segundo plano, à esquerda, homem em pé, 

carregando na cabeça enorme saca de café. À direita do centro, homem de perfil 

com o tronco inclinado para baixo; ele tem os braços esticados para frente e está 

arrumando uma saca de café sobre uma pilha já arrumada. O fundo à esquerda 

mostra um descampado com morro na linha do horizonte. 

A cena, em apenas duas cores, pode traduzir a monotonia angustiante e a 

tristeza do trabalho executado, enquanto as linhas finas e retas parecem 

representar a simplicidade daquele cotidiano. Os pés descalços remetem à 

exposição dessas pessoas aos riscos do ambiente. O homem inclinado com um 

rastelo na mão pode demonstrar a força muscular exigida na atividade, bem como 

o outro homem, se esforçando em posição desconfortável, para mexer com sacos 

de café. Um terceiro traz um saco nas costas e passa a sensação de carregar com 

ele todo o peso de uma vida de sofrimento. O campo também é árduo para as 

mulheres. Na cena, uma trabalhando pesado, peneirando, inclinada para frente, 

como em posição de servir. A outra, também ilustra a realidade rural feminina, 

trazendo uma criança no colo e, ao mesmo tempo, uma trouxa na cabeça. A 

presença do carneiro e do cavalo confirmam a forte relação do homem com a 

natureza, tão peculiar ao trabalho agrícola. O horizonte descampado parece ser, 

ainda que distante, a esperança de tempos melhores para aqueles trabalhadores. 

Essa percepção de sofrimento da vida angustiante do campo, a penosidade 

das tarefas cotidianas, considerando a intersubjetividade da vivência, pode ser 

entendida e estendida aos filhos, o que influenciará, posteriormente, na tomada 

de decisão daqueles que assumirão a gestão. 

Diante de tantos desafios e sofrimento no seu trabalho cotidiano, a quem o 

pequeno agricultor rural recorre para superar os percalços vivenciados? A 

religiosidade e a fé são temas recorrentes nos relatos dos agricultores 

entrevistados. Eles justificam o sucesso da sua colheita, e até das vendas, pela 

https://artsandculture.google.com/entity/m03k3r
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religiosidade. A incerteza do sucesso no trabalho os faz depositar em sua crença 

a esperança de uma vida melhor. 

 
 

Tudo que ocê vai mexer depende tudo... tudo primeiramente de 
Deus, né!? Está à frente de tudo (...) Eu não tenho palavras para 
agradecer o que Deus tem derramado sobre a minha vida (...) E 
tudo que eu preciso, graças a Deus, Deus me dá (...). Olha pra 
você ver como é um milagre mesmo [entusiasmado, ajeitando- 
se na cadeira]. Eu tinha ido olhar os enxames de abelha. Tinha 
olhado lá... e já tinha calculado mais ou menos o tanto de mel 
dentro da caixa (...) quando eu fui colher o mel, que o rapaz foi 
comigo na outra caminhonete, tinha quatro vezes mais do que 
eu tinha visto [mexendo-se na cadeira com entusiasmo e 
sorrindo, tom na voz de incredulidade]. (Agricultor A06, 35 anos) 

 

Isso aqui é é é... eu vou falar com você a verdade, é é... [pausa] 
isso aqui óóóó [apontando para as terras] o que eu tinha que 
tomar remédio pra poder me curar de uma ansiedade, uma 
perda de, de esposo na família e outro mais, isso aqui me curou! 
[gestos com as mãos apontando o terreno e para si mesma] (...) 
E... e aí minha filha, nós vamos rompendo em fé. Não pode é 
parar. Não pode ter medo. Não pode desistir. Só tem que ter 
coragem e jogar bola pra frente (...) Num tem sobrado não! Eu 
saio daqui...[suspiro]... já cheguei a ponto de sair daqui com 50 
pés de alface, é é é 20 de almeirão, 30 couve e algos maises e 
chegar lá não sobrar nada. Porque... [pausa] primeiro eu seguro 
nas mãos de Deus e eu sei que eu preciso de trabalhar, eu 
preciso do dinheiro. Cê tá entendendo? (Agricultora A01, 44 
anos) 

 

 
As falas sugerem que eles não valorizam e não acreditam no próprio 

conhecimento sobre a lida no campo, adquirido pela experiência, e nem no esforço 

empregado, como horas diárias de trabalho, para obterem resultado positivo. 

Essa interpretação do cotidiano, que remete ao mundo sacro, pode ser bem 

exemplificada quando analisamos a canção Romaria, composta por Renato 

Teixeira em 1977. A música é popular, tem letra simples e faz uma homenagem à 

Nossa Senhora Aparecida e referências ao caipira e ao romeiro: 

 

 
“(...)   É   de   laço   e   de    nó De

 gibeira o jiló 

Dessa vida, cumprida a sol. (...) 
 

(...) Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida. (...) 
 

(...) Pra pedir de romaria e prece 
Paz nos desaventos. 
Como eu não sei rezar, só queria 
mostrar 
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Meu olhar, meu olhar, meu olhar 
(...)” 

Renato Teixeira 

 

 
A letra insinua a vida do homem do campo, representada pela figura do 

caipira, como uma vida de fatos bons e ruins, “laços e nós” que o faz suportar a 

vida sofrida, cumprida de sol a sol, exatamente como a vida no campo. O caipira 

clama em seu olhar à imagem da mãe santa, que o ilumine nos trilhos escuros do 

trabalho rural árduo e incerto. A paz nos desaventos, que roga em prece, é a 

tranquilidade que vem com a colheita segura e farta, garantia do sustento familiar. 

A fé parece ser o alento a dar fôlego nessa vida sofrida de laços e nós. 

Mas, depositar na religião os créditos do sucesso é uma forma de se desvalorizar. 

O conhecimento empírico, sobre o que se deve plantar, quando e como cuidar, 

adquirido pela vivência e experiência e que sempre lhe proporcionou o sustento, 

é desvalorizado por ele mesmo e isso o destitui de sua importância social e 

econômica. Ele não se percebe como ator principal para economia de uma nação. 

Não tem conhecimento que sua produção representa uma grande parcela do que 

vai para mesa do brasileiro e que interfere na inflação, contribui para redução da 

fome e afeta a saúde das pessoas. Essa percepção desvalorizada do seu papel 

no campo, por ele e pela família, pode ser fator negativo na decisão do processo 

sucessório pelos filhos, como exemplificado na fala de uma produtora: 

 

 
Desde 5 anos que ele me falou: - minha mãe pode arrumar outro 

filho porque eu não vou cortar capim. Eu não vou trabalhar na 

roça (...) com 18 anos ele já foi trabalhar e estudar. (Agricultora 

A05, 47 anos) 

 

 
Dentro do contexto, da tipicidade da vida do agricultor familiar, existe a 

necessidade de que o trabalho agrícola esteja relacionado ao comércio. O 

pequeno agricultor precisa ter suas vendas garantidas para se sentir seguro no 

campo: 

 

 
Se eu tivesse uma feira pra vender. Cê entendeu? Ficava é e.... 
bem mais fácil... porque... igual se você tem uma feira pra 
vender, aí o quê que acontece? ... ocê já sabe que a verdura cê 
já tem que entregar ela lá tal dia, tal dia. Às vezes cê sai com o 
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carro cheio de verdura hoje, você num tem... aquela certeza de 
que você vai vender... (Agricultora A01, 44 anos) 

 

 
Até igual sobre o queijo, muita gente nem sabia que a gente fazia 
queijo, hoje eu vendo muito queijo lá. (...) Sem ser na feirinha, 
de encomenda, na... igual... nas esco... no colégio, na hora que 
eu levo na quitanda do colégio, as meninas todas encomendam 
o queijo... e eu não tinha...(Agricultora A05, 47 anos) 

 

 
Ter um mercado para o escoamento de sua produção é tão importante 

quanto produzir. A possibilidade de vender na feira local é para uma agricultora 

uma esperança de venda e, para outra, uma realização financeira. 

As feiras de agricultura familiar aparecem aqui como uma forma simples 

para o escoamento da produção que é parte significativa do sustento de famílias. 

Além disso, podem se apresentar como uma estratégia de política pública para 

valorizar o conhecimento e a produção desses atores. 

Pereira et al., (2017) tiveram a mesma interpretação em um estudo 

realizado também em Minas Gerais, quando afirmam a importância da feira livre, 

sua viabilidade como canal de comercialização da agricultura familiar e a 

necessidade de inserí-la na pauta de programas de desenvolvimento rural. Os 

autores entendem que a feira gera trabalho e renda no campo, dinamiza a 

economia local e oferta a soberania e segurança alimentar, além da dimensão 

sócio cultural e participação social, trocas de conhecimentos e informações. 

Em agosto de 2018, iniciou-se na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo 

uma atividade da Secretaria de Agricultura para valorização do produtor rural. 

Uma feira mensal é montada, com estrutura física cedida pela prefeitura local, 

para venda de produtos agrícolas e produtos de pequenos empreendedores. São 

poucos os agricultores que vivenciam os benefícios da ação. De acordo com os 

organizadores, a feira começou com quase 20 expositores e atualmente são 

apenas 13. Desses, 11 são produtores rurais. 

Pelos relatos, entende-se que alguns agricultores desconhecem a 

existência da feira ou não possuem interesse em participar da mesma, enquanto 

para outros a atividade parece ser uma estratégia potencial para atingir o objetivo 

de venda. No entanto, precisa-se conhecer a sua abrangência para ampliá-la ou 

torná-la mais eficiente, de forma que todos, ou pelo menos a maioria, tenham 

conhecimento e a possibilidade de participar. As feiras não são iniciativas de 
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ordem federal, na maioria dos casos, são atividades locais e podem ter suas 

próprias regras e organização. 

Não ter mercado para a venda dos alimentos se revela um grande receio 

dos agricultores e esse fator pode ser entendido como ponto negativo para que 

eles percebam a sucessão como um futuro promissor. Ainda no contexto das 

vendas, o agricultor se sente ameaçado por grandes produtores que estão 

abraçando o comércio e tirando o pequeno agricultor de circulação, com preços 

mais baixos. 

O agricultor familiar, diante dos gastos, não pode competir no mercado e 

perde espaço para o agronegócio, o que interfere em questões de ordem social e 

econômica para população rural, e acima de tudo, gera um problema de saúde 

pública: a oferta de produtos mais baratos, com risco nutricional, no lugar de 

produtos frescos e mais saudáveis. 

Essa preocupação em disputar preço com maiores produtores pode ser 

percebida no relato angustiado de um agricultor: 

 
 

E também no mercado. Pra você entrar no mercado hoje... Eu tô 

continuando porque eu... já consegui entrar no mercado já tem 

por volta de seis anos. Certo? (...) Se eu pegar uma rede de 

supermercado hoje, pra mim entregar, eu não consigo (...) É 

difícil!! Por quê? Porque tem os produtores grande. (...) Hoje, 

você vê em Itabira hoje, o pé de alface lá está... Tem uma rede 

de supermercado nova que entrou lá... 0,35 centavos que 

começou lá. Como que eu vou competir? (...) Por exemplo se eu 

pego um supermercado aqui, faço um contrato com ele pra 

entregar, eu dou conta de entregar à R$1,00 o pé, certo? Vem 

um produtor grande aí, de produtos que eu já conheço, fui 

visitar... entrega o pé de alface por 0,25 centavos. (...) Os caras 

tiram a gente da praça. É difícil! (Agricultor A13, 48 anos) 

 

 
Essa questão também é abordada por Estevam (2018) quando argumenta 

que o agronegócio é responsável por equilibrar o balanço de pagamentos, 

tornando o País reconhecido pelo dinamismo de sua agricultura em larga escala. 

No entanto, existem milhares de agricultores familiares distribuídos por todo o 

território nacional, que produzem e comercializam grandes variedades de 

alimentos para o consumo interno. 

O sucesso das vendas vai além do escoamento da produção. É 

fundamental porque a renda obtida é, em algumas situações, o único sustento da 
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casa, em outras, um complemento financeiro crucial para sobrevivência das 

famílias agrícolas. É o sustento da casa e onde deposita a realização dos sonhos. 

Esses fatos podem ser exemplificados nos depoimentos abaixo: 

 

 
É ela que sustenta minha casa, porque até hoje eu não consegui 
colocar.... [suspiro] a mão ni um centavo da pensão dele (...) E 
eu pretendo, em nome de Jesus, se Ele me permitir, fazer essa 
faculdade dela aqui! Com a verdura daqui! [apontando para terra 
com entusiasmo]. (Agricultora A01, 44 anos) 

 
 

Vem de lá. O sustento é de lá [referindo-se a suas terras]. 
(Agricultor A10, 57 anos) 

 

 
É aqui. É a roça [Referindo-se à renda]. É a única! [sorrindo]. 
(Agricultor A11, 59 anos) 

 

 
(...) até então é só da roça mesmo !!! (...) O terreno é pouco mas 
é tirado de lá!!![referindo-se a renda vinda das suas terras]. 
(Agricultor A14, 62 anos) 

 

 
As conversas confirmam e justificam a importância da venda dos produtos 

para o homem do campo. Na vida típica do campo, ela é garantia do sustento dos 

membros da casa e da própria propriedade. 

A vida típica no campo também mostrou, através das entrevistas, o 

envelhecimento dos agricultores gestores das propriedades rurais. Mais da 

metade dos agricultores é aposentada e é possível observar que a aposentadoria 

rural não é suficiente para manter o trabalhador e sua família. Também nesse 

contexto, o papel das vendas dos produtos agrícolas é fundamental para garantir 

a permanência no campo do agricultor e de sua família, como se observa nos 

depoimentos a seguir: 

 

 
Ahhh!!! [pausa] isso ajuda né, mas tá num sobrando muito não! 
Porque o que a gente ganha, porque eu tenho...sou aposentada, 
que eu tenho dinheiro.  o pagamento. Mas não dá! Se for pra 
pôr no terreno, assim no...no  no terreno, fica tudo alí. Não dá 
[...) Ahhhh... que isso daí ajuda a gente   né, já ajuda, pra manter 
né, plantação né!? (   )  Se  você não tivesse despesa  e o resto 
que sobra alí... vai tudo para o terreno (...)Terreno.    hoje é um 
trem, amanhã é outro. (Agricultora A03, 72 anos) 
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Meu marido já aposentado e no mais a gente tira uma renda 
daqui. (Agricultora A04, 67 anos) 

 
 
 

 

De acordo com os relatos, além das feiras, a Previdência Social Rural 

(PSR) faz diferença no orçamento, ajudando a enfrentar os desafios frente à vida 

no campo. De acordo com Maciel et al., (2014) essa é a principal política pública 

voltada para o idoso do meio rural, uma vez que, em comparação com as demais 

políticas, esta exerce um impacto direto, pois não pressupõe nenhum 

condicionamento para se obter o benefício, a não ser o de provar que é/foi 

agricultor/a. 

Ainda segundo o autor, em sua pesquisa, para alguns entrevistados o 

benefício proporciona maior qualidade de vida, ao passo que representa um 

importante complemento da renda; para outros o valor da aposentadoria se traduz 

em fonte única de sobrevivência. Consideração semelhante é feita por Chies 

(2017), quando conclui que a aposentadoria garante melhores condições de vida 

aos agricultores idosos e seus familiares. 

A Previdência Social torna-se ainda mais importante no cenário de escasso 

mercado consumidor por falta de conhecimento/apoio sobre outros mercados. O 

envelhecimento é um fato, entretanto, são os idosos que garantem, na grande 

maioria dos casos, a sobrevivência da família, como um todo, principalmente em 

épocas de crise ou falta/desconhecimento de políticas de fixação do homem no 

campo. 

Essa problemática do envelhecimento da população rural, além das 

questões de ordem social, também afeta o desenvolvimento de produção agrícola. 

Como destaca Christen e Netto (2016), o envelhecimento dessa população que 

permanece no meio rural é um fato que impossibilita o avanço de novas 

tecnologias e formas de diversificação, aumento e melhoria de sua produção e 

consequentemente em sua renda, diminuindo ainda mais os atrativos dessa forma 

de vida. 

Uma população rural idosa implica na necessidade, a curto prazo, de 

garantir o movimento sucessório. Com a perda do vigor físico, incerteza da 

produção, além dos problemas do mercado, os agricultores desistem de investir 

nas terras e tendem a deixar o campo sem produção. 
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A sucessão é necessária, entretanto é incerta, como revelam os 

depoimentos dos agricultores, quando citam sobre a falta de interesse dos filhos 

em permanecer no campo: 

 

 
Realmente não vejo muito entusiasmo neles não [voz firme, 

conclusivo]. (Agricultor A10, 57 anos) 

 

 
Vai nada!!! [aumentando o tom de voz] Esses filhos não fazem 

isso que nós fazemos não. Eis querem minha fia, oh... serviço 

fácil! De roça não quer não, minha fia!! Não.... Não... quem mexe 

na roça mesmo é eu e meu marido (...) (Agricultora A18, 65  anos) 

 

 
Ainda no cenário da tipicidade do campo, o agricultor se depara com outros 

desafios. Além de estar envelhecendo, disputar o mercado com os grandes 

produtores e não ter certeza da sua sucessão dentro da família, possuem 

dificuldade em conseguir pessoas para trabalharem em suas atividades e, quando 

conseguem, tem um alto custo. Fato esse que pode ser conhecido nas falas: 

 

 
(...) assim...porque a gente fez um pouco de cada coisa (...) 
Então assim, e pra ter funcionário não compensa. Mão de obra 
é cara e o retorno não dá pra manter. (Agricultora A05, 47 anos) 

 

 
Mão de obra...[pausa... suspiro] hoje é muito caro. (Agricultor 
A02, 62 anos) 

 

 
Óia!! É difícil assim, ocê manter aquilo né?! Por que... [pausa... 
pensativa] o trabaidor ocê num aguenta pagar [voz baixa de 
pesar] e também não tem. Quanto tem e quer, quer vir ganhar o 
dinheiro, não quer trabalhar [voz mais firme, aumentando o tom]. 
(Agricultora A03, 72 anos) 

 
 

Ahh... a roça é muito sofrido, né?! A mão de obra é difícil... 
(Agricultor A11, 59 anos) 

 

 
O agricultor, com filhos desinteressados, ou sem sucessores potenciais, 

não consegue trabalhar sozinho para se sustentar e por vezes precisa lançar mão 

da ajuda externa à sua família. Nesse momento, percebe o quanto é difícil 

contratar uma pessoa. Ele precisa pagar um alto custo por essa mão de obra 
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escassa e desqualificada. Entende-se que escolher entre pagar caro ou perder a 

produção é um dos maiores dilemas do agricultor. O alto custo ou a perda da 

produção interferem nas suas decisões sobre o futuro de suas terras. Tornam-se 

desinteressados e desanimados com a produção e essa experiência vivida por 

eles e por seus sucessores interferem no processo de decisão pela continuidade 

da produção. 

Alguns programas, como o PAA, o PRONAF foram desenvolvidos na 

tentativa de incentivar o pequeno produtor a melhorar a produção, a ter mercado 

de escoamento, a investir em suas terras e ter apoio técnico em suas atividades. 

No entanto, as entrevistas revelam que os agricultores familiares parecem 

desconhecer alguns desses programas como alternativa de mercado ou, quando 

conhecem, apresentam algum receio em participar. 

O PAA foi criado em julho de 2003 e possui duas finalidades principais: 

promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para alcançar 

esses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura 

familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional atendidas pela rede socioassistencial, pelos 

equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e 

filantrópica de ensino (BRASIL, 2018). O PAA também contribui para a 

constituição de estoques públicos de alimentos produzidos pelos agricultores 

familiares. Além disso, o programa promove o abastecimento alimentar por meio 

de compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos locais e regionais e 

redes de comercialização; valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e 

agroecológica de alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o 

cooperativismo e o associativismo. 

Diante do exposto, o PAA é um programa que, além de escoar parte da 

produção dos agricultores, com venda garantida para o governo, afiança alimento 

de qualidade para instituições socioassistenciais que atendam pessoas em 

insegurança alimentar e nutricional, como creches e asilos e fortalece o 

empreendedorismo e organização dos agricultores. 

Questionado sobre o desconhecimento dos agricultores sobre o PAA e a 

possibilidade do programa ser uma opção de comércio em São Gonçalo do Rio 

Abaixo, o técnico agrícola da Secretaria de Agricultura, que trabalha no setor há 

nove anos, relata que a EMATER local é a responsável pelos esclarecimentos 
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sobre os programas existentes destinados aos agricultores e que nos últimos 

anos, por questões políticas locais, houve uma grande rotatividade dos técnicos 

gestores, o que dificulta muito a implantação de programas, que como o PAA, 

exigem assistência técnica para elaboração dos projetos e acompanhamento dos 

trabalhos por um determinado período. Outro ponto abordado pelo servidor é que 

o grupo de agricultores não é muito organizado, e que apesar de existir uma 

associação local, os líderes (presidente, tesoureiro) não fazem articulações 

comerciais porque não detêm conhecimento para tal, como também não possuem 

formação específica para elaboração dos projetos. 

Observações semelhantes foram abordadas por Hespanhol (2013) em 

estudo realizado no interior de São Paulo, quando conclui que no município 

estudado não há conhecimento suficiente sobre o funcionamento do programa e 

de pessoal qualificado nas associações de produtores para elaborar as propostas 

(planos anuais). 

Em relato, um agricultor reclama da falta de mercado na cidade e sugere 

apoio governamental para organização de cooperativa visando a garantir um 

mercado na região. Sua reivindicação coincide com a proposta central oferecida 

pelo PAA, desconhecida pelo produtor e inexistente no município: 

 
(...) Se tivesse uma cooperativa, é é é que recolhesse esses 
produtos nossos e comercializasse lá fora, dava mais incentivo. 
Oh!! Vou plantar que tem saída!!! (...) Então, é... então o formato 
de uma cooperativa de abrangir, produto... produtor tirar pra fora. 
Que a região de São Gonçalo não tem condições de consumir 
produto que os produtores produzem dentro dessa região. (...) 
Você vê que o lugar aqui na minha área de 3 hectares eu tive 
que dar saída pra João Monlevade (...) Muitas vezes o consumo 
não é alto. O consumo é baixo em vista da produção, aí o que 
acontece? [Aumenta o tom de voz] Obriga você a expandir, 
correr pra fora. Já se o governo incentivasse dentro de cada 
município que na área rural é grande (...) montasse uma 
cooperativa, incentivasse, montasse condições de 
financiamento pra expandir o produto daqueles produtores pra 
fora com preço melhor, incentivava mais o cara a produzir [voz 
firme, conclusivo]. (Agricultor A16, 53 anos) 

 
 

 
O depoimento confirma que a simples existência de um programa destinado 

ao agricultor não garante sua execução e utilização e que os interesses políticos e 

a capacidade de gestão dos servidores técnicos podem interferir na 
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organização e vivência dos agricultores em programas tão importantes e 

necessários como o PAA. 

O apoio técnico eficiente poderia contribuir para elaboração de um bom 

projeto de vendas e promover uma melhor organização e capacitação da 

associação existente para participação efetiva no PAA. O caminho a ser seguido 

existe, falta orientação para que o programa cumpra seu papel. 

Hespanhol (2013) relata que as compras governamentais, a exemplo do 

PAA, podem assumir ao incentivarem a diversificação produtiva, o aumento da 

produção de alimentos para atender ao consumo familiar e às necessidades da 

rede socioassistencial local/regional, além de promover a valorização dos hábitos 

alimentares locais, o associativismo rural e a autoestima dos agricultores. 

A possibilidade de outras formas de comercialização da produção pode 

melhorar as condições de vida agrícola e ampliar as chances de reprodução social 

desses agricultores no campo.De acordo com as entrevistas, a concessão de 

crédito, proporcionada através do PRONAF, que é independente da gestão 

municipal, é uma escolha pouco vivenciada pelos participantes. 

Em um documento sobre 20 anos do PRONAF, Bianchini (2015) descreve 

que em 1995 esse programa foi criado e surgiu como consequência de um outro 

programa, o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAPE), 

que foi produto das mobilizações organizadas pelos agricultores familiares, 

conhecidas como “Grito da Terra Brasil”, em 1994. Esse programa foi substituído, 

mediante o Decreto nº 1.946 de 28 de junho de 1996, pelo Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

Ainda de acordo com o documento, o Pronaf tem como objetivo recuperar 

e implementar a infraestrutura necessária aos pequenos estabelecimentos rurais, 

redefinindo seus sistemas de produção e os capacitando para competir com 

agricultores dos países do Mercosul; adequar o nível de tecnologia utilizado, 

possibilitando a redução dos custos de produção e o aumento da qualidade e da 

produtividade agrícola; aumentar a produção de alimentos de forma a garantir a 

segurança alimentar do país, permitir o desenvolvimento de uma agricultura 

ecologicamente sustentável na conservação dos solos, das águas e demais 

recursos naturais e fixar a agricultura familiar no campo evitando o êxodo rural. 

Visando gerar emprego e renda e contribuir para redução das 

desigualdades sociais, o programa promete taxas de juros reduzidas e outras 
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facilidades nos trâmites. Apesar de objetivos tão específicos e coerentes com o 

público alvo, os pequenos agricultores entrevistados parecem entender que é 

arriscado pegar um financiamento e não ter condições futuras de pagar, além 

disso, acreditam que há muita burocracia que emperra a liberação dos recursos. 

 

(...)Mas só que quando a gente trabalha na roça, depende do 
tempo. Depende do clima, né!? Não... não controla. Não é a 
pessoa que tem um salário fixo. Como é que você faz um 
empréstimo, sendo que você não tem um salário para dar conta 
daquilo?(...) Aí eu prefiro andar mesmo com minhas pernas. 
(Agricultor A06, 35 anos) 

 

 
Deveria melhorar muito a questão de burocracia (...) A primeira 
eu não precisei de avalista a segunda precisei. (Agricultor A12, 
60 anos) 

 

 
Eu ia fazer o uso do PRONAF, até quando eu ia fazer uso do 
PRONAF pra comprar um equipamento, os juros estavam muito 
alto. (...) Na mudança de governo [alusão ao governo atual], e 
tudo, de 2% ao ano passou pra 4,5%. Aí pesa! (Agricultor A16, 
53 anos) 

 

 
A percepção dos agricultores sobre a burocracia e endividamento é a 

mesma encontrada por Zambra et al., (2014) em estudo, quando afirma que 

existe, para estes produtores rurais, uma cultura de que o acesso ao crédito é 

burocrático (difícil de ser feito) e que o crédito, em vez de ajudar na continuidade 

do negócio, provoca o receio do “endividamento”. 

Essa preocupação parece ser realidade. Segundo Targino e Couto (2007), 

em um estudo realizado na Zona da Mata Paraibana, a situação de endividamento 

pode ser considerada como preocupante, pois a relação entre renda e dívida pode 

ser considerada elevada para um grupo expressivo de trabalhadores. Para os 

autores, alguns pontos do programa podem ser objeto de modificações, tais como: 

a) análise mais cuidadosa dos projetos por parte dos bancos financiadores; b) 

reformulação da política do Pronaf, como, por exemplo, rever a política da taxa de 

juros, o aval solidário, o prazo de pagamento etc.; c) gestão individual da dívida, 

onde cada família de agricultor seja responsável pelo seu financiamento junto ao 

banco. 

Se o programa foi criado a partir de uma mobilização popular e propõe 

redução da desigualdade social, não parece razoável que as taxas de juros sejam 
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aumentadas e que tenham critérios de cunho capitalista as negociações. Avalistas 

e juros mais altos são estratégias para beneficiar bancos e não para auxiliar o 

pequeno produtor, que já possui tantos outros obstáculos na luta diária para 

garantir seu sustento. 

Segundo Bianchini (2015), em 14 de janeiro de 2000 foi criado o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), que passou a ter em sua estrutura 

organizacional a Secretaria da Agricultura Familiar e o Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse Ministério tinha por competências, 

entre   outras,   a   reforma   agrária,   reordenamento   agrário    e    promoção do 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e das regiões rurais. O 

Ministério foi extinto e passou a ser subordinado à Casa Civil da Presidência da 

República, destacando a menor importância do assunto para os últimos gestores 

do executivo. 

Apesar das dificuldades impostas nos últimos anos, o programa oferece 

benefícios e é possível vivenciá-lo e usufruir das facilidades proporcionadas, como 

declara agricultor que comprou um carro através do Pronaf para facilitar a entrega 

da sua produção: 

 

Eu queria fazer compromisso na fábrica [fábrica de doces de 

banana instalada na cidade] pra entregar a banana, mas eu tô 

sem carro. Eu tô esperando chegar o carro. (...) Está tudo 

arrumado. Eu vou pegar uma caminhonete nova pra fazer... (...) 

pelo PRONAF. Os papéis tá tudo organizado. (...) O Nilson 

[técnico local da EMATER) tá organizando (...)fez o projeto tudo 

direitinho (...) está tudo arrumado! (...) Aí eu posso entregar lá na 

fábrica, pra outro produto que não puder buscar a gente vai levar 

pra ele lá também. De qualquer forma vai ajudar. (Agricultor A15, 

72 anos) 

 

 
Percebe-se que, apesar da burocracia e da falta de conhecimento dos 

agricultores, o que eles precisam é orientação adequada. Quando órgãos como a 

EMATER oferecem apoio de fato, como propõe o programa, os produtores podem 

fazer uso na sua totalidade, podem utilizar a linha de crédito mais coerente com 

sua realidade e são mais conscientes da proposta assumida, evitando receios 

possíveis endividamentos. 

Enquanto o PAA é desconhecido e inexistente e o Pronaf pouco vivenciado 

na cidade, o PNAE é um programa mais popular entre os agricultores 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%83%C2%A1ria#_blank
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%83%C2%A1vel#_blank
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura#_blank
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entrevistados e parece ter uma abrangência mais efetiva. Pelos relatos, entende- 

se que é bem significativo para o orçamento das famílias que o vivenciam, porém, 

parece que é mais eficiente e potencializado quando associado ao apoio de 

políticas locais de assistência técnica e bem conduzidas pela gestão municipal: 

 

 
Tipo assim...eles [técnicos da prefeitura e da EMATER] sempre 
tá aí orientando a gente (...) auxiliando com adubo de plantação 
(...) Apesar de ser uma grande experiência minha, mas aí a 
gente tem experiência, mas eles tem... estudado pra isso. Me 
ajuda muito. (Agricultor A07, 45 anos) 

 

 
Hoje eu tô mexendo... porque a gente tem muito apoio da 
prefeitura, com aquele programa da DAP [referindo-se ao 
PNAE], fornece para escola. Então eu tô mexendo. Mas se não 
fosse, pra mim... fazer tudo... máquina, adubo Não dá conta 
não!!! (Agricultor A13, 48 anos) 

 

 
Só de mandar um veterinário, um agrônomo, tem a máquina do 
que precisa, adubo (...) semente. Isso aí que ajuda demais. 
Ainda   onde a gente aguenta a ficar lá, que a gente vai remando 
e ficando, por causa de umas coisas dessas (   ) Mandaram pra 
mim, desse projeto campo fértil... 65 sacos de adubo, se eu 
fosse comprar hoje barato, 6 mil!!! (Agricultor A14, 61 anos) 

 

 
A Via Verde [Empresa de assistência técnica local) nos dá uma 
boa. nos dá uma boa consultoria. (Agricultora A04, 67 anos) 

 
 
 

Entende-se que essa forma de apoio local com assistência técnica, 

maquinário, sementes, adubo e outros faz muita diferença para os produtores 

terem acesso ao PNAE, porque recebem apoio técnico in loco e reduzem o custo 

da produção, o que gera mais lucros com as vendas. Essa visão é a mesma de 

Rodrigues et al., (2017) ao afirmar que um dos grandes desafios a serem 

trabalhados é fazer com que o poder público municipal perceba a dimensão 

sistêmica do PNAE, ao relacionar os temas agricultura familiar, alimentação, 

desempenho escolar e desenvolvimento local sustentável. Isso implicaria definir e 

implementar ações de caráter intersetorial, envolvendo as secretarias de 

Educação, Agricultura, Meio Ambiente, Saúde e Obras. 

A participação dos produtores no programa se mostra significativa e torna- 

se uma importante opção de mercado: 
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Até que hoje não tô com muita dificuldade assim... te falar pra, 
pra vender. Na verdade, eu tô conseguindo vender é só pra 
escola (...) (Agricultor A06, 35 anos) 

 

 
É entregar... vender pra merenda escolar, né?!. Produzir mais 
coisas, mais variedades e ter mais alternativas. (...) mesmo que 
demore pagar, mas... você tem onde entregar a mercadoria. (...) 
Mesmo que demore a acertar, mas não tem problema, a gente 
vai receber. A gente recebe. É certeiro! (Agricultor A11, 59 anos) 

 

 
A garantia de venda dos alimentos para PNAE também é citada como fator 

importante por Szinwelski et al., (2015). Eles afirmam que os agricultores veem 

um mercado garantido para os seus produtos com a possibilidade de aumento em 

sua renda e de receber preços mais justos pelo seu trabalho. Além disso, esse 

programa faz com que os agricultores mantenham-se produzindo alimentos, 

melhorando a qualidade da alimentação da população, pois consumidor e produtor 

estarão mais próximos, o que possibilita a comercialização de produtos mais 

frescos. 

Análise similar foi realizada por Ribeiro et al., (2013), quando afirmam, em 

pesquisa, que o PNAE cria mecanismos para o fortalecimento dos agricultores 

familiares, a formação de hábitos alimentares saudáveis e o desenvolvimento local 

dos municípios brasileiros, por meio de compras públicas e permite o 

fortalecimento da agricultura familiar. O PNAE tem sido um instrumento capaz de 

legitimar a sustentabilidade nas suas diferentes dimensões, pois busca a 

localização e a regionalização da alimentação escolar; constitui-se em expressivo 

mercado consumidor, mantendo o produtor e sua família no campo. 

A Lei 11.947/2009 da Agricultura Familiar, citada anteriormente, define que 

no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo 

FNDE para o PNAE, deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar através de chamada pública, dispensando-se o 

procedimento licitatório. 

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta- 

se nas diretrizes no que tange ao emprego da alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, respeitando a cultura local, 

hábitos alimentares saudáveis e ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com 
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incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, 

produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar. 

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, desde 2009, quando a lei da agricultura 

familiar para o PNAE foi implantada, tenta-se incentivar e apoiar os agricultores 

na participação no programa. As ações locais destinadas aos agricultores 

contribuem bastante como forma de impulsionar a participação e inclusão desses. 

Apesar do percentual mínimo determinado ser 30% do repasse, a cidade já 

chegou a comprar de seus agricultores, aproximadamente, 80% dos valores 

recebidos. 

A Secretaria de Educação, em parceria com Secretaria de Agricultura, 

parece ter papel essencial nessa cifra. Além dos programas desenvolvidos, 

doação de insumos, cessão de maquinário, entre outros, também ocorre, com 

certa frequência, visita e/ou contato da nutricionista (responsável técnica pela 

alimentação escolar) aos produtores para conhecer os produtos e analisar a 

possível inclusão dos mesmos na lista de itens a serem comprados para 

alimentação escolar. Além disso, a Secretaria de Agricultura oferece auxílio no 

transporte dos produtos em alguns casos, quando busca os produtos nas 

propriedades e os entrega na Secretaria de Educação. Existe um contato 

constante entre as duas secretarias e, por vezes, com a EMATER local para que 

esse programa seja de fato importante e que faça diferença na vida das famílias 

agricultoras. 

Dentro desse contexto, um agricultor assinala que o PNAE é sua principal 

forma de comercialização e aponta para uma questão importante: a organização 

dos agricultores, para que o programa não acabe e ganhe forças: 

 
Eu só vendo pro  PNAE,      PNAE e vendo também lá  na Praça 
do Povo. Meu foco é PNAE. (...) PNAE é tudo. É garantido! (. ). 
Se acabar é a pior perda que o agricultor familiar pode ter. Ele é 
mal organizado (...) E falta organização dos produtores (...) A 
associação é a melhor coisa que você pode ter como finalidade 
do PNAE ( ) (Agricultor A12,60 anos) 

 

 
A percepção do produtor demonstra que se eles fossem mais organizados, 

em associações ou cooperativas, o resultado das vendas poderia ser melhor. No 

município existe a Associação de Produtores de Agricultura Familiar da 

Comunidade do Timirim, que apesar do nome, possui membros de diversas 
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comunidades rurais da cidade. Apesar disso, conta com apenas 18 associados e 

não é uma associação muito ativa. 

De acordo com o secretário atual da instituição, a mesma sofreu, há dois 

anos, um desvio financeiro que a fez passar por dificuldades administrativas das 

quais vem se recuperando. Os membros, pouco ativos, não são muito articulados, 

apresentam muita dificuldade com questões burocráticas, mas preferem não 

contratar uma pessoa capacitada. A falta de uma liderança mais envolvida exige 

que a Secretaria de Agricultura e a EMATER deem um suporte técnico junto à 

associação para que seja mais atuante diante dos processos licitatórios e outras 

questões burocráticas. 

O período que a associação sofreu com o golpe financeiro resultou em 

muitas dificuldades em regularizar a situação da associação frente aos órgãos 

governamentais,   o   que  prejudicou  bastante sua atuação. Atualmente, a 

associação está com a maior parte das pendências resolvidas e mais participativa. 

Esse pensamento de fortalecimento do trabalho no campo através de 

organizações é confirmado no trabalho realizado por Drebes e Spanevello (2011) 

onde afirma que as cooperativas agropecuárias possuem os mecanismos 

necessários e são capazes de desenvolver metodologias adequadas ao trabalho 

da questão sucessória junto ao seu quadro social, se configurando como agentes 

sociais capazes de ampliar a possibilidade de permanência dos jovens no campo. 

O trabalho das associações bem organizadas pode ser um caminho para tornar o 

campo mais produtivo, rentável e atraente para futuras gerações. 

Diante do exposto, em que os programas são pouco conhecidos e 

vivenciados, nota-se que são necessárias ações pontuais para que os agricultores 

conheçam e vivenciem os programas, que sejam capacitados para se 

organizarem e se fortalecerem como associações/cooperativas. Também para 

que os técnicos locais como nutricionistas, agrônomos e gestores saibam de fato 

seu papel nesse contexto e que o poder público exerça sua função para tornar o 

programa mais eficiente e abrangente. 

Um exemplo de ação que desempenhou de forma brilhante essa função foi 

a implantação dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar 

(CECANEs). De acordo com o FNDE, os CECANEs são unidades de referência e 

apoio constituídas, no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, 

para desenvolver ações de interesse e necessidade do PNAE, com estrutura e 
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equipe para execução das atividades nas áreas prioritárias e nas formas de 

atuação definidas pelo FNDE. Possui como principal desafio prestar apoio técnico 

e operacional na implementação da alimentação saudável nas escolas, bem como 

desenvolver outras ações pertinentes à boa execução do Programa. 

Cada CECANE instituído era responsável por regiões do país e São 

Gonçalo do Rio Abaixo recebeu apoio do CECANE/ UFOP. O Centro visava 

promover formação e assessoria técnica para a melhoria da execução do 

programa no estado, conhecimento e interpretação das leis, portarias e resoluções 

em vigor no que se refere à alimentação escolar, ressaltando sempre a 

importância da discussão e a construção de estratégias de aprimoramento do 

programa de acordo com a realidade local. 

A capacitação de alguns atores envolvidos na alimentação escolar da 

cidade facilitou a parceria entre os técnicos e nutricionistas e ações pontuais foram 

guiadas nessas capacitações. O resultado pode ser observado no depoimento de 

agricultores, que passaram a fornecer alimentos para o PNAE a partir de reuniões 

formadoras. Além disso, um produtor destaca a importância do apoio e formação 

dos agricultores ao entrar no programa, exatamente como a proposta do 

CECANE: 

 
Nós não sabia, né?![sobre o PNAE] Achei importante! [referindo- 
se à reunião que esclareceu sobre programa] achei importante 
que aí a gente soube como é que era, né?! Como funcionava as 
coisas (...) [demonstrando animação] eu falei assim, nós só 
vamos vender o feijão (tímida) [...] Foi mais de 600 Kg (...) o 
dinheiro do feijão foi importante que rendeu muito [risos]. 
(Agricultora A17, 65 anos) 

 

 
Ficou sabendo tudo! [referência à reunião sobre o PNAE] (...) 
como a prefeitura paga (...) o feijão deu dinheirinho até bom (...) 
deu mais mil e duzentos, já ajudou muito. [fala com animação e 
risos] sabe o que é que eu comprei? Comprei cerâmica pra 
colocar ao redor da casa que tá pelando de tinta.[risos]. 
(Agricultora A18, 65 anos) 

 

 
Eu trabalho com PNAE desde 2009 (...) às vezes tem uns 
pequenos problemas (...) nós tínhamos um problema, assim 
que...  a  licitação  saía  já  era  mês  de  maio.  Este  ano      a 
nutricionista ( .. ) organizou aquilo alí direitinho, comprou a causa, 
como realmente tem que ser ( .. ) antes do mês de março eu  já 
estava entregando ( .. ) (Agricultor A12, 60 anos) 
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O principiante [agricultor] (...) não pode simplesmente entrar de 
cara nesse programa, porque é principiante. (...) e aí ele precisa 
de um técnico da EMATER, alguém que avalie isso (...) 
(Agricultor A12, 60 anos) 

 

 
O encontro da alimentação escolar com a agricultura familiar, facilitado e 

orientado pelas ações do CECANE, promoveu uma mudança na vida dos 

escolares e dos agricultores locais. Permitiu que alimentos regionais saudáveis, 

produzidos diretamente pela agricultura familiar, fossem consumidos pelos alunos 

da rede pública. Esses alunos recebem educação alimentar e nutricional proposta 

por nutricionistas, além de um cardápio equilibrado e adequado. Para os 

agricultores, a renda aumentada e garantida promove, de alguma maneira, 

melhoria de suas vidas. 

Apesar do importante papel, os CECANEs perderam força nos últimos 

anos. O CECANE/ UFOP, encontra-se inativo desde 2017 deixando de atender, 

apoiar e formar atores da alimentação escolar. 

É possível entender que entre os programas existentes citados o PNAE é 

mais conhecido, vivenciado e promove melhoria na vida dos agricultores porque 

foi promovido um envolvimento dos atores no processo de construção do mesmo 

na cidade. O Pronaf também pareceu causar mudanças positivas quando ocorreu 

empenho da gestão da EMATER junto ao produtor. Problemas e dificuldades 

fazem parte de todo processo, mas quando o cidadão se sente parte a chance de 

superação é evidente. Há possiblidade de implantação do PAA ser produtiva na 

cidade, se assim for feito, até porque parece ser um desejo e necessidade de 

alguns produtores. 

A implantação e eficiência desses programas podem ser fundamentais para 

melhorar a renda do produtor, para incentivar o investimento nas terras, para 

aumentar a confiança no trabalho e motivar o desejo dos sucessores pela 

reprodução do estabelecimento rural. 
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7.1.3. Estruturas de Pertinência 

 
 

7.1.3.1. Temática 

 
 

Considerando agricultores no contexto do processo sucessório, pôde-se 

perceber que a intenção de controle está atrelada sobretudo ao desejo de 

continuidade de seu trabalho. Percebe-se nas falas que eles depositam nos filhos 

a esperança da sucessão: 

 

 
Eu pretendo deixar para os filhos. Que é uma coisa que eles têm 
interesse [fala firme]. (Agricultora A04, 67 anos) 

 

 
Humm... [pausa pensativa] Bom...eu tenho o meu filho que 
chama Pedro. Euuu... [pausa] tô acreditando nele. Porque eu 
tenho mais duas meninas e uma já disse que vai fazer medicina 
e a outra quer mexer com bolos, confeitaria, esse negócio aí. 
(Agricultora A01, 44 anos) 

 

 
Uai! Eu espero que meu filho, o André. Só tenho um filho! 
(Agricultora 05, 47 anos) 

 
 

Só tenho uma filha. E ela talvez nem sei se ela vai, tipo assim, 
interessar em mexer com essas coisas né?! (Agricultor A08, 59 
anos) 

 

 
A permanência do projeto coletivo familiar, a reprodução do 

estabelecimento rural e do nome da família são projetados na vida dos filhos. Os 

agricultores parecem querer acreditar que serão sucedidos. 

Na teoria fenomenológica, de acordo com Castro (2012), o indivíduo lê o 

cenário onde vive e a interpretação dessa leitura que o faz agir de modo natural 

dentro do que lhe é apresentado como realidade social. E ele tem a possibilidade 

e capacidade de intervir naturalmente nesse mundo, influenciando e sendo 

influenciado, nesse caso, na tentativa de sucessão, transformando-se 

continuamente e alterando as estruturas sociais. Schutz denomina essa forma de 

o sujeito colocar-se no mundo de atitude natural. 

Apesar de todos os desafios e dificuldades vivenciados no campo, o 

agricultor quer continuar lá. Anseia por ver sua família perpetuar seu trabalho tão 
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nobre e tão necessário. Por isso tenta, pretende e faz o possível para que seus 

sucessores se interessem em permanecer no campo, como exemplifica o 

depoimento abaixo: 

 
(...) eu faço o possível e o impossível, né!? Ter os meus filhos 

comigo aí. É... pelo menos essa pequena que mora comigo, 

incentivar ela a nunca deixar o pedacinho de terra dela. (..) Eu 

faço de tudo pra mim tentar pôr na cabeça deles que a roça é 

melhor. (Agricultor A07, 45 anos) 

 

 
Essa expectativa de sucessão assemelha-se com a descrição de Gasson 

e Errington (1993), quando dizem que a sucessão trata-se da transferência do 

controle ou gerenciamento dos negócios e do patrimônio aos filhos sucessores ou 

à próxima geração. 

Esse conceito e a percepção das falas se fortalecem ao analisar um estudo 

realizado por Mendonça et al., (2013) onde os autores observam que formar o 

sucessor é uma escolha, pois este recebe a responsabilidade de guardar a 

memória familiar junto com a terra. 

Em pesquisa, Moreira e Schlindwein (2016) encontraram resultados que 

confirmam o desejo e a esperança da continuidade das terras pelos agricultores. 

Quando os pais são questionados sobre a permanência dos filhos no campo, 

88,8% gostariam de que os filhos ficassem no campo. 

Percebendo a necessidade da sucessão, a atitude natural dos agricultores 

é utilizar o amor e a relação de seus sucessores com a terra como critério para 

passar o controle das propriedades e ter domínio da situação. 

 

 
Perdendo as forças eu vô passando pra eis [abaixando a voz, 
com tom de tristeza]. (Agricultor A02, 62 anos) 

 

 
Eu tô aqui...enquanto eu tô viva eu tô mandando [aumenta o tom 
de voz] mas .... [fala incompreendida] já tá tudo partido, cada um 
com seu pedaço [voz baixa e triste] (...) Né?! Porque a gente 
num guenta. .. Num tem né. 72 anos a gente tá meio campo aqui. 
(Agricultora A03, 72 anos) 

 

 
(...) por mim nunca que a Vale [referindo-se à empresa 
mineradora Vale, instalada na região] colocaria a mão alí. Por 
mim eu herdaria aquilo.   [balança a cabeça negativamente]  eu 
doava aquilo alí para uma pessoa que gosta de mexer na terra, 
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gosta de produzir. Eu doaria [voz alta e trêmula] isso pra essa 
pessoa para não vender, pra não destruir [voz baixa, olhando 
para baixo].(Agricultor A09, 46 anos). 

 

 
Pelo empenho do mais velho, né?! Acho que sim (...) ele já gosta 
(...) fica até querendo ajudar, mexer [voz animada, 
movimentando-se na cadeira]. (Agricultor A06, 35 anos) 

 
 

É possível perceber nos depoimentos que os agricultores sabem que o 

movimento sucessório é necessário e insinuam que a escolha do sucessor, ou 

mesmo a continuidade da terra, como tentativa de controle, está claramente 

atrelada ao amor, ao respeito, ao conhecimento e à relação dos futuros gestores 

com as terras. Essa percepção pode ser representada na canção Cio da Terra, de 

autoria de Milton Nascimento e Chico Buarque, em 1977. 

O Cio da Terra 

Debulhar o trigo 

Recolher cada bago do trigo 
Forjar no trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão[...] 

 

[...]Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, a propícia estação 
E fecundar o chão 

Milton Nascimento e Chico Buarque 

A música, carregada de poesia e simplicidade, parece remeter ao dia a dia 

do produtor. A canção nos leva a entender que as atividades comuns precisam de 

conhecimento para preparar a terra na hora certa, semeada adequadamente, para 

gerar a subsistência, o pão de cada dia. O trabalho agrário, ao qual se refere o 

compositor, parece apontar um milagre, transformando a natureza em alimento, o 

trigo em pão. O pão que mata a fome e alimenta a alma. A letra sugere que o 
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agricultor ou seu sucessor precisa ser capaz de afagar a terra e conhecer os 

desejos dela, pois só assim será produtiva, fértil. O “milagre” é resultado do 

conhecimento e sentimento desse sujeito na “lida” do plantio. 

Se na percepção dos agricultores o amor, afeto e boa relação com a terra 

são as principais condições para os formar sucessores competentes, a formação 

desses atores, desde crianças, parece ser uma alternativa, até mesmo sugerida 

por um produtor: 

 
A questão da agricultura... [pausa, pensativo] ela deveria ser, 

nem que seja num mínimo, igual nós temos a educação religiosa 

na escola, alguma coisa, de teórico e prático. (...) Na marra, à 

força, forçado não tem como você trazer ninguém pra, pra terra, 

de volta pra agricultura (...) As pessoas têm que ter consciência 

de que se tudo falhar a pessoa que produz ainda vai sobreviver 

uns tempos. (...) Essa consciência deveria ser posta em prática 

no currículo da escola (...) É o que eu penso! [Trazendo a mão 

ao peito]. Porque a partir daí, a pessoa vê, tem a sensação, não 

a dependência, mas de que (...) ele poderia ser ... sustentar pra 

ele mesmo. Ele poderia sobreviver com aquilo!! (Agricultor A, 60 

anos) 

 
 

O agricultor sugere que a escola, além de ensinar teoria e prática, pode 

despertar na criança a consciência de que o seu lugar, a sua terra, pode ser o seu 

meio de vida. E a consciência de que ele pode tirar dali o seu sustento. Nesse 

sentido, existe o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo (Procampo) (Brasil, 2014). 

De acordo com Santos e Silva (2016) esse programa foi criado em 2007, 

através do Ministério da Educação, pela iniciativa da então Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD. Ele surge por meio 

de parcerias com as Instituições Públicas de Ensino Superior e objetiva viabilizar 

a criação de cursos de Licenciatura em Educação do Campo, a fim de promover 

a formação de educadores/as, por área de conhecimento, para atuarem junto às 

escolas do campo na educação básica. 

Em Vighi (2015) o Procampo tem a missão de promover a formação 

superior dos professores em exercício na rede pública das escolas do campo e de 

educadores que atuam em experiências alternativas em educação do campo, por 

meio da estratégia de formação por áreas de conhecimento, de modo a 
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expandir a oferta de educação básica de qualidade nas áreas rurais, sem que seja 

necessária a nucleação extracampo. 

Sendo assim, é possível que ações e políticas eficazes no sentido de 

valorizar a vida no campo possam influenciar na decisão dos jovens em 

permanecer nas terras. Esse pensamento vai ao encontro do que diz Bastiani e 

Strasser (2012), ao citar que a educação é um dos pilares de permanência dos 

jovens no meio rural, pois através dela pode-se fortalecer a identidade dos jovens 

como agricultor. A permanência deles no meio rural é uma forma de fortalecimento 

da agricultura familiar e, logo, de resistência ao latifúndio. 

Essa convicção é a mesma de Bucksenko e Rosa (2018) quando concluem, 

em estudo, que a Educação do/no Campo deve ser o ponto de partida para uma 

construção/consolidação da cultura do homem e da mulher do campo e, por 

consequência, de uma nova visão de mundo em que permanência do jovem no 

campo é fundamental para a Nação. 

Desse modo, as instituições de ensino ao agregar à educação básica 

práticas agrícolas, famílias, comunidade, podem ser uma opção de estratégia na 

tentativa de assegurar a permanência do jovem no campo. 

 
 

7.1.3.2. Interpretativa ou Motivacional 

 
 

Dentro da fenomenologia de Schutz, o agricultor interpreta o futuro da não 

sucessão, fundamentado na questão motivacional. O processo de sucessão 

ganha interpretações diante do que é vivenciado, percebido e entendido pelos 

agricultores. 

As entrevistas revelam, como abordado anteriormente, que eles esperam e 

desejam ser sucedidos. Entretanto, na contramão, a análise dos depoimentos 

sugere que a interpretação dos agricultores é de que não haverá sucessão. Essa 

percepção pode ser apreendida das falas: 

 

 
Ahhh.... eu... [pensativo, voz baixa, com pesar, olhando para o 
jornal que tem nas mãos]. Pelo que eu vejo não vai ter 
segmento... porque no caso, e eu mais meus três irmãos, nós 
não temos filhos. Nós temos sobrinhos... e dos meus sobrinhos, 
só um [muda o tom de voz, com ar de desconfiança] que eu vejo 
que tem aquele interesse, interesse assim (...) então eu acho 
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que o segmento não vai ter não [voz baixa, olhando para o chão]. 
(Agricultor A09, 46 anos) 

 

 
Aaahhh....minha filha....contáá [entrevistada de pé, apoia no 
encosto da cadeira, olha para o chão] Meus filhos [respiração 
forte, similar ao início de um choro] Tá tudo fora, num tão 
querendo nada, porque [pausa] acha roça que não dá, né?!. [voz 
de tristeza, de pesar, fala baixa, ofegante]. (Agricultora A03, 72 
anos) 

 

 
É que um estudo que ele tá fazendo, é um estudo que ele pode 
passar num concurso e trabalhar fora né?! Até do... do Estado 
aqui de Minas! [demonstração de orgulho] (Agricultora A05, 47 
anos) 

 
 

É eu já conversei, mas ela é... tipo assim, ela tem a cabeça 
voltada pra estudo. (Agricultor A08, 59 anos) 

 
 

 
Os agricultores mencionam vários motivos, dentro da sua realidade de vida, 

que os levam a interpretar que o seu trabalho rural não terá continuidade. Dentre 

esses motivos observa-se interesse dos filhos pelos estudos, percepção dos 

sucessores de que a terra não oferece renda suficiente, a falta de afinidade com 

a terra, encantos que a vida urbana oferece ou o simples fato de não ter herdeiros. 

A interpretação dos agricultores sobre os impasses que prejudicam o interesse 

dos filhos na sucessão é similar ao encontrado por Spanevello et al., (2011) 

onde concluiu que a recusa dos filhos em assumir o papel de sucessores passa 

por diferentes fatores: dificuldades do trabalho no rural, busca de lazer, 

contato com o urbano, redução do número de filhos por família, falta de abertura 

dos pais dentro da propriedade para o filho exercer uma atividade autônoma ou 

independente, busca da autonomia financeira, entre outros. 

Eles percebem que a naturalidade nesse processo não é a mesma de sua 

época como sucessor. A sua sucessão é incerta. Eles entendem que suas terras, 

seu trabalho, sua vivência, provavelmente não terão continuidade. Essa incerteza 

da sucessão também é relatada por Matte e Machado (2016), quando mencionam 

que, com a partida dos filhos, ou seja, a partir da interrupção da lógica da 

passagem do patrimônio de geração a geração, o planejamento sucessório 

articulado pelos pais fica incerto, podendo levá-los a construir outros destinos. 
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Entre os motivos relatados pelos pais para justificar o êxodo dos jovens do 

campo destaca-se a saída para estudar. Percebe-se que no entendimento dos 

pais, para estudar é preciso deixar o campo. A “cabeça no estudo” como motivo 

de saída poderia ser motivo para permanência, considerando a área de 

profissionalização agrícola. Caberiam, nesse aspecto, Escolas Técnicas Agrícolas 

ou instituições semelhantes, com ênfase na vocação local, como parece ser, 

nesse caso, horticultura, fruticultura e apicultura no município. 

Segundo Chaves e Foschiera (2014), as Escolas Famílias Agrícolas, as 

Casas Familiares Rurais e as Escolas Itinerantes constituem exemplos de 

instituições alternativas situadas no campo brasileiro, em contraposição à escola 

tradicional. Elas permitem que o indivíduo consiga conciliar o acesso à formação 

escolar vinculada à realidade, adquirindo conhecimentos significativos, 

promovendo a transformação do seu meio, podendo decidir criticamente entre 

permanecer ou sair do campo. 

Considerando que na região de São Gonçalo do Rio Abaixo as escolas 

técnicas existentes oferecem apenas cursos voltados para mineração e indústrias, 

as instituições educacionais parecem ser uma estratégia interessante de 

profissionalização dos jovens, para que possam implantar o conhecimento 

adquirido em suas próprias terras, tornando-as mais produtivas e atrativas para 

sua fixação no campo. 

Além dos agricultores que percebem o não atendimento de suas 

expectativas de reprodução social por parte dos filhos, há situações em que o 

agricultor não possui herdeiros e a constatação de que a terra não permanecerá 

na família é real. A emoção, inevitável, como pode ser sentida no relato: 

 

(...) Nenhum deles gosta de...de...[pausa]. São dois homens e 

três moças. Nenhum deles gosta de.... [pausa, olhando para 

baixo] da terra, lidar, mexer com a terra, né?! Eis num vão dar 

continuidade não [manifesta com os lábios, expressão de 

tristeza e faz sinal negativo com a cabeça]. (Agricultor A10, 57 

anos) 

 

 
Os relatos vão ao encontro do que dizem De Mello et al., (2003) quando 

concluem, em estudo, que o atual processo sucessório mostra que acabou a fusão 

anterior entre o destino da unidade produtiva e o da própria família. A principal 

hipótese nesse sentido é que houve uma espécie de implosão dos critérios 
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sucessórios e hereditários tradicionais, sem que estes fossem substituídos por 

outras formas predominantes, e tudo indica que esse é um assunto sobre o qual 

pouco se discute em família. 

Sem potenciais sucessores, ou com esses desinteressados, a leitura que 

os agricultores fazem é de que o futuro das terras é serem vendidas: 

 
Da terra? Provavelmente.   [pausa pensativa com olhar perdido] 
Vale! [Referindo-se à empresa mineradora Vale, instalada na 
região] Vai vender pra Vale, que a Vale já tá rondando, já tá 
sondando     a querer comprar a terra lá. Porque essa terra, ela 
tem... uma área de muito.... assim pedra, montanha, essas 
coisas assim. Pelos estudos, que lá tem muita pedra preciosa, 
essas coisas tudo. Aí.    eles já estavam sondando, já procurou, 
fizeram proposta. Não vendeu porque a gente não deixou [voz 
baixa]. Aí provavelmente é isso. Vai parar na mão de Vale 
[apertanto os lábios em sinal de pesar]. (Agricultor A09, 46 anos) 

 

Um estudo realizado em Minas Gerais aborda a problemática das empresas 

mineradoras que querem avançar seus empreendimentos engolindo as pequenas 

propriedades familiares. Henriques e Porto (2015) mostram que a relação entre a 

mineradora e os proprietários rurais ocorre essencialmente nos momentos de 

negociação. Os agricultores são procurados pela empresa e negociam um valor 

específico de indenização pela extração da bauxita na propriedade. Conforme 

relato dos agricultores, a indenização é estipulada pela empresa e os mesmos não 

possuem conhecimento técnico que permitam avaliar o valor real da bauxita a ser 

explorada. As condições socioeconômicas dos agricultores os levam na maioria 

dos casos a aceitar os valores estipulados pela mineradora. 

Essa situação se confirma em outra pesquisa, realizada em uma cidade 

próxima a São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. Os principais problemas relatados por 

Pereira et al., (2013), referente à instalação e atuação de uma empresa do ramo 

da mineração, foram associados ao não cumprimento das condicionantes 

expressos nas seguintes dimensões: não reconhecimento de atingidos; não 

cumprimento dos contratos sobre a reestruturação fundiária; a destruição do modo 

de vida local, na medida em que a agricultura familiar e demais atividades de 

subsistência tornavam-se impraticáveis pelas intercorrências territoriais; o 

comprometimento da saúde pelos impactos ambientais e sociais; a degradação 
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da qualidade da água, a destruição dos cursos d’água; a precarização da 

infraestrutura rodoviária. 

Considerada a localização da cidade, no quadrilátero ferrífero, a mineração 

é uma vocação econômica local, entretanto, não é renovável. Depositar nesse tipo 

de exploração todas as forças da economia pode causar sérios problemas às 

cidades, como desemprego em massa, quando essa for desativada, aumento 

desordenado da população urbana e redução drástica da produção agrícola 

elevando os preços de alimentos, entre outros. 

Dentro do contexto de intepretação da não sucessão, os agricultores 

destacam a água como primordial para a continuidade das atividades rurais, como 

mostram os apontamentos: 

 
 

É..... porquê temos muita água (voz mais alta)...Temos um 
córrego que passa aqui....na propriedade nossa aqui. Vamos 
dizer, num....num período de uns 200 metros de córrego, eu 
tenho aqui no fundo de casa. Mas eu não posso deixar nem as 
vacas beber água nele (voz com teor de revolta), porque alguns 
dos vizinhos colocam esgoto sanitário nele. Nessa água...(...) 
Então o meu problema aqui, maior, é água!!! (Agricultor A04, 67 
anos) 

 

 
Que antes lá era um terreno que dava orgulho, a gente via muita 
água. Tinha bastante água. Então agora tem pouca água (voz 
de tristeza, olhando para baixo). Então a gente tem dificuldade 
nesse período agora de seca, a gente tem essa dificuldade pra 
gente irrigar. (Agricultor A09, 46 anos) 

 

 
Pena né?! Por que... terra [pausa] boa, muita água. Pode 
produzir muita coisa boa, né? Tem onde a pessoa investir mais 
e ganhar até, talvez mais do que ganha na cidade. (Agricultor 
A11, 59 anos) 

 
 

É revelada a importância que a água apresenta no desenvolvimento das 

suas atividades no campo. Projetos e programas no sentido de preservação da 

água são de extrema importância. A Prefeitura da cidade, através da Secretaria 

de Meio Ambiente, com recursos do ICMS Ecológico e do Fundo de Gestão 

Ambiental, desenvolveu o projeto “Cercar para não secar”, onde donos de terrenos 

promovem cercamento de nascentes e recebem dinheiro proporcional à extensão 

da terra e à área cercada, com a intenção de gerar benefícios ao meio ambiente. 
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Até o fim do projeto, em 2015, o município contabilizou 782 nascentes 

cercadas com 565 hectares de área protegida. Contudo, o projeto foi encerrado 

em 2015 e nada mais foi realizado no que tange às águas e preservação das 

nascentes, para proteção e manutenção dos recursos hídricos da cidade. Como 

demonstra a fala do produtor, o projeto era de grande importância para seu 

trabalho e para comunidade: 

 
 

O governo federal tem que tomar uma providência junto com os 
governantes municipais, é sobre a recuperação das nascentes 
[aumenta o tom voz]. O prefeito de São de Gonçalo fez um 
projeto: Cercar para não secar. Beleza! As nascentes lá na roça 
estão cercadas, mas para cuidar delas tem um custo e aí cortou 
a verba.[tom de revolta] (...) Muitas propriedades vão faltar água 
(...) se você puxar a folha de custo de abastecimento de 
caminhão pipa para as áreas que estão faltando água, fica mais 
fácil o prefeito investir na conservação da nascente daquela 
região [revolta]. Não era melhor isso não?! [levantando-se da 
cadeira, indignado]. (Agricultor A16, 53 anos) 

 

 
Oferecer uma ação de abastecimento de água por caminhão-pipa é apenas 

paliativo, não resolve o problema da água nas comunidades. Garantir a 

conservação das nascentes pode ser uma forma de garantir o futuro de reservas 

hídricas para os povoados. As políticas que dão certo precisam ter seguimento. 

Obviamente que, com recurso público, precisam ser fiscalizadas e monitoradas. 

Dentro dessa perspectiva ambiental e de sustentabilidade, atualmente em 

nível federal existe o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), que 

tem  como  objetivo,  segundo Brasil (2018), contribuir para a construção de 

sociedades sustentáveis com pessoas atuantes, promovendo educação que 

contribua para um projeto de sociedade integrador dos saberes nas dimensões 

ambiental, ética, cultural, espiritual, social, política e econômica, impulsionando a 

dignidade, o cuidado, o bem viver e a valoração de toda forma de vida no planeta. 

O PRONEA propõe um constante exercício de transversalidade para internalizar 

a educação ambiental no conjunto do governo, nas entidades privadas e no 

terceiro setor. Incentiva e potencializa o diálogo interdisciplinar entre as políticas 

setoriais e a participação qualificada nas decisões sobre investimentos, 

monitoramento e avaliação do impacto de tais políticas (BRASIL, 2018). 

Apesar de ser um projeto interessante, o secretário de Meio Ambiente do 

município declarou desconhecer o programa. O setor desenvolve atividades, 
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elaboradas internamente, em escolas e nas repartições públicas, além de algumas 

campanhas, como doação de mudas para a comunidade em geral. Segundo o 

secretário, não existe uma atividade exclusiva para agricultores, nesse sentido. 

Se fossem desenvolvidas atividades com as perspectivas do PRONEA, 

focadas nas famílias de agricultores, com parceria das secretarias de agricultura 

e meio ambiente, poderia ser uma alternativa para despertar nos jovens a 

importância da preservação ambiental, da produção aliada à biodiversidade e com 

sustentabilidade. Com o impacto positivo no ambiente em que vive, é possível que 

o desejo dos jovens em permanecer no campo pudesse ser considerado como 

planejamento de vida. 

Diante de todos os impasses assinalados nas falas dos agricultores, 

percebe-se que se bem geridas algumas políticas têm potencial para solucionar 

os problemas que podem travar o processo sucessório. Entretanto, algumas 

questões mencionadas, atualmente, não estão em vigência, soluções prováveis. 

Sendo assim, considerando a importância da produção agrícola familiar para a 

nação, é fundamental investigar se os potenciais sucessores desejam dar 

continuidade ao trabalho de seus pais na produção e gerência das terras. 

Nesse sentido de formação, é importante destacar que o município 

desenvolve, desde 2018, a Semana do Produtor Rural, com a perspectiva de dar 

visibilidade aos produtores rurais e potencializar a possibilidade de novos canais 

de comércio. 

O evento oferece gratuitamente palestras, cursos, mostras e oficinas, além 

de atividades paralelas de lazer, saúde e preservação ambiental. Durante a 

semana, além dessas atividades no local do evento, na sede do município, 

também existe uma programação de palestras e cursos noturnos nas localidades 

rurais, possibilitando maior participação por parte dos produtores e familiares. 

Apesar de oferecer temas interessantes, o técnico da Secretaria de Agricultura 

relata que a participação de agricultores, em algumas localidades, é muito fraca. 

Em outras a participação é intensa, entretanto, ele declara que no geral os 

produtores têm pouco entusiasmo no que tange à formação. Questionado sobre a 

relação dos temas com o interesse dos produtores, ele diz que os temas são 
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determinados pela secretaria, muitas vezes sem a participação e opinião do 

próprio agricultor, o que de certa forma, explica a falta de interesse. 

Os alunos da rede municipal são levados ao local do evento e participam 

de atividades desenvolvidas com a parceria entre as Secretarias de Educação e 

Agricultura, com o intuito de despertar nas crianças o gosto pelas atividades 

agrícolas, bem como mostrar a importância da produção agrícola para as pessoas 

da cidade. 

 
 

7.2. Vivência e/ou percepção dos possíveis sucessores sobre o processo 

de sucessão no campo 

 
 

A percepção dos sucessores sobre a vida no campo assemelha-se à dos 

seus pais em vários aspectos, o que pode ser interpretado como uma continuidade 

da vivência configurando uma cultura típica da comunidade das pequenas 

propriedades rurais são gonçalenses. 

Assim como acontece com os agricultores, a transmissão do conhecimento 

aos sucessores é de responsabilidade principalmente dos pais. Mas as 

mulheres/mães aparecem também em destaque nos ensinamentos, como 

relatado nas falas: 

 

Com a minha mãe, desde pequenininha eu sempre fui com ela 
pra roça. (...) Aprendi com ela. A horta, por exemplo, é a gente 
que cuidava. A gente sempre foi pra roça com ela (...) E 
realmente, eu trabalhava com minha mãe, e era... é muito sof... 
é muito pesado né?! Aquela que você trabalha o dia todo, então 
assim é muito pesado. (Sucessora S12, 29 anos) 

 

 
Eu ajudei meu pai na roça. Eu plantava milho, eu plantava arroz. 
(...) Minha mãe me ensinou a processar o corante. (Sucessora 
S13, 42 anos) 

 
 

A vida no campo faz os sucessores perceberem as dificuldades desse 

cotidiano da mesma forma que seus pais o vivenciam. Eles entendem o quanto é 

árdua e penosa a atividade que eles exercerão se decidirem pela sucessão: 
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Eu... é um serviço pesado, eu acho pesado assim, em razão de 

ser um serviço cotidiano, permanente e que exige uma certa 

força física, uma certa exigência de acordar cedo e tudo. Mas, 

eu não vejo como pesado na questão psicológica, intelectual eu 

acho tranquilo. (Sucessor S03, 22 anos) 

 
 

Matte e Machado (2016) observaram que a penosidade das atividades 

produtivas desenvolvidas no estabelecimento também representa um fator 

significativo sobre a tomada de decisão dos jovens em não suceder o pai. Nos 

argumentos identificados, são citadas as atividades que demandam maior esforço 

físico, falta de horário fixo, baixos rendimentos e a falta de opções de lazer. Fica 

evidente, com base nesses fatores, que a tomada de decisão dos jovens não é 

influenciada por um único elemento, mas por um conjunto deles, que condicionam 

o contexto de saída dos possíveis sucessores. 

Os depoimentos, na percepção dos sucessores, também apontam para a 

necessidade da mão de obra para ajudar nas tarefas, mas há grande dificuldade 

em obter pessoas disponíveis para o serviço agrícola: 

 

Tem que trabalhar, mas é é é, se num trabaiá, pegar cedo e 

largar de noite, porque você não acha ninguém pra pagar. 

(Sucessor S02, 47 anos) 

 

 
(...)Mudou em questão, eu acho, de mão de obra. Meu pai 

mesmo tem funcionário e esses funcionários vai indo, eles 

acabam arrumando outro tipo de trabalho e largam ele.(...) O 

último que trabalhou pra ele começou a colocar gesso, 

trabalhando com gesso. Está se profissionalizando em colocar 

gesso e já abandonou o serviço de roça. (Sucessora S13, 42 

anos) 

 

 
É importante salientar que uma das características da agricultura familiar é 

a mão de obra predominantemente de dentro da família, podendo realizar 

eventuais contratações. Mas, o que se percebe é que o número de filhos dos 

agricultores está cada vez menor. Nessa pesquisa, por exemplo, a média é de 3 

filhos por família. As famílias não são numerosas como há algumas décadas, e 

esses poucos filhos costumam tomar a decisão de sair em busca de outros 

objetivos. Essa questão assinala para uma importância do jovem permanecer no 

campo, não apenas para gerir, mas como força de trabalho. 
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Nesse aspecto, em que a renda é fator determinante, é importante salientar 

que existe uma diferença importante na percepção dos atores em questão. Os 

agricultores percebem a renda como garantia de sobrevivência de sua família. 

Para os sucessores, a necessidade da renda vai além de garantir o básico para 

sobreviver. Eles possuem outras necessidades que não fazem parte da percepção 

e vivência dos pais e precisam tê-las atendidas. 

 
 

7.2.1. Reservas de Experiência 

 
 

Os sucessores, através das experiências de viver ou trabalhar junto 

com pais, entendem que o trabalho é rotineiro, penoso e muito inseguro, além da 

renda limitada. Esses fatores podem interferir na decisão dos jovens em 

permanecer no campo. Entretanto, os relatos dos sucessores sugerem que há 

possibilidades de amenizar o trabalho pesado, o que aumentaria a produção e 

consequentemente, a renda: 

 

(...) Eu cresci, né, vendo meu pai mexer na roça (...) Eu acho que 

é bem difícil, bem pesado. Tem que acordar cedo. Não é pra 

qualquer um, né? (Sucessora S14,19 anos) 

 

 
Hoje em dia, igual São Gonçalo está melhorando muito. Eles têm 

a ajuda da agricultura, então eles têm as máquinas para bater 

feijão. Hoje em dia está ajudando muito né?! Já tem a máquina 

pra descascar o milho. (...) Mas antes, quando eu saí da roça, 

eu não tinha o pensamento de continuar não! (Sucessora S12, 

29 anos) 

(...) e aí teria que ser uma coisa mais tecnológica (...) Poderia 

produzir em uma escala maior. (Sucessor S11, 31 anos) 

Eu acho que se.... se é [pensativa] tivesse um incentivo de .... tá 
formando, não sei, cisterna, alguma coisa que tivesse a água ( .. ) 
incentivasse mais a. a produção na área rural, eu acho que a 
gente ficaria.(Sucessora S05, 36 anos) 

 
Até porque a tecnologia hoje está. ajuda muito também. Esse 
trabalho hoje não pode ser comparado com antigamente. 
Graças a Deus! Tudo agora é mecânico. (Sucessor S03, 22 
anos) 

 
 

Os depoimentos dos sucessores sinalizam que o emprego de tecnologia 

pode ser o caminho para amenizar o trabalho, melhorar a produção e a renda. O 
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acesso às tecnologias, que de fato auxiliem o pequeno produtor, pode contribuir 

para uma questão social, reduzindo a pobreza no campo. Conforme cita Pedroso 

(2017), o recomendado para resolver essa questão de urgência social no campo 

brasileiro é que essa faixa de agricultores seja agraciada com políticas públicas 

que ofereçam as melhores condições de acesso às tecnologias de qualidade 

resultantes da pesquisa agrícola propriamente dita, segundo as tradições 

consolidadas das práticas científicas, objetivando o estabelecimento de uma 

agricultura moderna mais sustentável possível. 

Essa visão alternativa de melhorar as condições no campo, através de 

tecnologia, pode ser exemplificada pela letra da canção Comida, lançada em 

1987, pela banda de rock brasileira Titãs. 

 
 

Comida 
 

(...)Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê?... 

 
(...)A gente não quer só comida 

A gente quer saída 
para qualquer parte(...) 

 
Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto 

 
 
 

Os jovens do campo não querem apenas satisfazer as necessidades 

básicas. Eles querem uma saída, buscam alternativas para obterem produção e 

renda além do básico. Eles sonham em ir além, além das limitações impostas pelo 

campo. 

Atualmente não existem, no âmbito municipal, ações destinadas 

especificamente ao jovem das áreas rurais. Existe, de ordem Federal, o Pronaf 

Jovem, que de acordo com Barcellos (2017) o programa disponibiliza o 

financiamento para jovens entre 16 e 29 anos que preencham os requisitos 

definidos pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF/MDA). 

Além  da  idade,  o  jovem  precisa  possuir  a  Declaração  de  Aptidão  ao 

Pronaf (DAP) e preencher pelo menos um dos seguintes requisitos: ter concluído 

ou cursando o último ano em centros familiares rurais de formação por alternância 

ou em escolas técnicas agrícolas de nível médio ou, ainda, há mais 
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de um ano, curso de ciências agrárias ou veterinária em instituição de ensino 

superior, o que demonstra que seguir carreiras relacionadas ao conhecimento 

técnico e prático do campo pode fazer diferença na vida dos jovens e, 

consequentemente, nas futuras gerações de gestores. 

Para Barcelos (2017), essa linha no programa destinada ao jovem rural 

pode ser considerada importante por trazer à tona nos espaços de debate 

institucional do governo federal os temas da juventude nas políticas públicas. 

Entretanto, visualizou que as categorias “burocracia, publicização, transparência, 

preconceito geracional, falta de autonomia (relacionada à DAP)” são quesitos que 

aparecem geralmente quando são analisados os estudos acadêmicos e técnicos 

sobre essa política, bem como nas avaliações das organizações e movimentos 

sociais em juventude rural. 

Por falta de conhecimento ou por falta de interesse, nenhum dos 

sucessores entrevistados comentaram sobre esse programa, que poderia ser 

utilizado para facilitar o investimento nas terras e acesso às citadas tecnologias, 

tornando o meio mais atrativo para que pudessem melhorar a renda e, por isso, 

permanecer. 

 
 

7.2.2. Tipicidade da Vida Cotidiana 

 

 
As nuances típicas do dia a dia das famílias rurais são gonçalenses e, 

principalmente dos jovens, moldam as percepções sobre sua vida. As falas dos 

camponeses sucessores apontam para uma grande dificuldade em obter uma 

renda boa no campo. Esse parece ser fator determinante na decisão de desistir 

da vida no campo, depositando no curso superior, fora de casa, perspectivas que 

os afastam do processo sucessório. 

 
(...) que pra tirar uma renda da... na área rural é difícil. Dá muito 
serviço. É um serviço muito pesado... (Sucessora S05, 36 anos) 

 

Eu pretendo seguir a carreira de engenharia ambiental, se ele 
precisar de algum tipo de auxílio eu pretendo dar, mas não 
pretendo cuidar da terra não........ eu quero ter uma renda 
financeira mais alta, para poder ajudar os meus pais caso 
precisem. (Sucessora S08, 19 anos) 
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(...) Eu tinha essa vontade de poder ajudar eles... quando eles 
precisassem, foi isso que me motivou a fazer a veterinária (...) A 
gente não é rico mas também nunca passou necessidade (...) 
não pode ter luxo mas pode viver bem. (Sucessora S14, 19 anos) 

 

 
Panno (2016) observou em coleta de dados empíricos que as meninas do 

meio rural, quando atingem a idade escolar secundária, tendem a sair da casa dos 

pais e buscar um espaço nos centros urbanos, junto a familiares ou conhecidos. 

É quando relata, nesse mesmo estudo, que a conquista do curso superior acaba 

distanciando o jovem da pequena propriedade familiar. 

Em estudo, Savian (2011) revela que na perspectiva dos filhos a obtenção 

de renda é um dos fatores fundamentais ao qual se somam as possibilidades de 

lazer e a harmonia das relações domésticas. Esse autor ainda complementa 

afirmando que as rendas obtidas pela família são fundamentais para que a 

continuidade da agricultura familiar possa ser considerada uma opção pelo 

sucessor e que rendas obtidas pela família influenciam na sucessão geracional e, 

por consequência, na reprodução social desta categoria. 

Nas comunidades rurais estudadas por ele, no sul do Brasil, os agricultores 

que obtêm maiores rendas e estão mais capitalizados possuem maiores 

perspectivas de sucessão geracional. Já o baixo desenvolvimento econômico 

encontrado em alguns estabelecimentos rurais fez com que jovens com interesse 

de permanecer no campo migrassem para a cidade em busca de trabalho e renda. 

A renda como fator preponderante para a saída dos jovens pode representar 

uma busca por algo que está além do que o campo oferece. O campo oferece o 

necessário, mas eles querem mais. Esse desejo pode ser significado, 

mais uma vez, na canção do Titãs: 

 

Comida 

(...)A gente não quer só comida 
A gente quer comida 

Diversão e arte(...) 
 

(...)A gente não quer só comer 
A gente quer prazer 

Prá aliviar a dor..(...). 
 

Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto 
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Eles não querem só o básico para sobreviver (comida), eles querem mais, 

querem se divertir, querem arte. O sucessor parece querer a urbanidade, buscar 

na cidade o que não encontra no campo. O diferente dá prazer, e é o prazer que 

vai aliviar a dor, talvez a dor de uma vida de trabalho bruto e pesado que ele 

sempre vivenciou. Um agricultor exemplifica muito bem esse desejo em um relato: 

 

O modo de vida hoje é muito diferente, do que foi meu tempo, da 
minha esposa. É muito diferente (...) Não que é errado, né!? [tom 
explicativo, fazendo gesto com a mão] Fica preocupada, tem que 
ir à praia, tem que ir (...) Naquele tempo não tinha isso não. Isso 
aí nunca interessou pra mim (...) Das coisas que o mundo 
oferece aí, não é fácil tirar de lá. (...) O serviço é muito, o retorno 
é muito pouco. (Agricultor A14, 61 anos) 

 
 

A fala ainda insinua que o agricultor deixou de ter interesse pela diversão, 

ele se acomodou a viver com o básico e necessário. Nesse cenário, a busca pelo 

prazer não importa mais. 

É preciso compreender os anseios do jovem agricultor. Ele anseia por um 

tempo diferente do que foi o tempo de seus pais. Não seria possível valorizar a 

diversão e a arte do campo? O que pode ser feito para aliviar a dor do jovem que 

para ficar no campo precisa trabalhar duro de sol a sol? 

Nessa perspectiva, a arte e a diversão das comunidades rurais de São 

Gonçalo do Rio Abaixo estão associadas, principalmente, ao religioso e à 

culinária. Dentro das manifestações religiosas, as festas católicas em 

comemoração aos padroeiros das comunidades são muito expressivas e contam 

com grande participação popular. 

Anualmente, as comunidades se mobilizam para as festividades que 

contam com apoio da prefeitura, igreja e comunidade. A religião também é 

representada pelo Congado, uma fé múltipla cultivada entre o altar, as ruas, as 

praças e terreiros. Reúne elementos da cultura africana e do catolicismo 

português. Os grupos de congado existentes em São Gonçalo do Rio Abaixo são: 

Guarda de Marujos Nossa Senhora da Guia (comunidade de Fernandes), Guarda 

de Moçambique São Jorge Guerreiro (comunidade de Fernandes) e Guarda de 

Nossa Senhora do Rosário dos Borges. 

Houve na cidade duas edições do Encontro dos Congados, que com apoio 

das igrejas e organização das comunidades sedes dos grupos, reuniu vários 
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outros congadeiros das cidades vizinhas. Porém esse grande encontro deixou de 

ocorrer em 2012, passando a acontecer de maneira mais modesta, nas 

comunidades. 

A arte culinária de São Gonçalo do Rio Abaixo é fortemente relacionada à 

fabricação de quitandas (roscas, bolos, pães) pelas mulheres do campo. Algumas 

quitandeiras participam do Festival de Quitandas de Congonhas, desde 2005, com 

apoio da Secretaria de Cultura, levando o sabor da tradição além dos limites da 

cidade. 

Outros programas e ações de caráter cultural foram desenvolvidos nas 

comunidades rurais: Trem Chique, um cinema itinerante mensal; grupos de corais 

para despertar e apoiar a cultura musical; Ler pra Valer, com bibliotecas itinerantes 

visando promover o hábito da leitura, entre outros. Todos esses programas, além 

das ações dos eventos religiosos e culinários, receberam apoio estrutural e 

financeiro da administração. 

É importante destacar que na grade de eventos culturais a cidade promove, 

desde 2005, o Festival de Inverno que na última versão ocorreu concomitante a 

um festival gastronômico no centro da cidade. Também acontecem anualmente a 

Cavalgada e o Rodeio. Todos esses eventos são muito populares, com 

participação intensa dos cidadãos da cidade e do campo. 

Para desenvolver todos esses projetos, o município conta com a Lei 

Municipal Nº 700/07 de Incentivo à Cultura, que prevê 1% do total da arrecadação 

para atividades culturais. Essa lei sofre alterações, por meio de editais, mediante 

a necessidade e projetos que surgem na cidade. Entretanto, segundo um servidor 

da Secretaria Municipal de Cultura, algumas dessas ações foram dispersando. 

Eventos e projetos deixaram de ser realizados devido à redução de recursos 

municipais referentes ao incentivo à cultura, mas principalmente, pela alteração 

do gerenciamento da pasta, com outras prioridades. Segundo ele, quando a 

gestão não apoia um projeto existente, esse é extinto, ainda que esteja dando 

bons resultados. 

Nesse sentido, seria importante que as decisões tomadas, para utilização 

do recurso, tivessem um controle social. A população precisa ser coautora dos 

programas e não apenas figurante nos eventos oferecidos. Nenhum dos 

sucessores mencionaram em seus depoimentos essas atividades, eventos e 

ações, existentes na cidade. É importante conhecer o que é de fato importante 
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para a juventude rural se sentir realizada, no que se refere às opções de diversão, 

arte e lazer, para dar sentido à permanência desses no campo. 

Em estudo, Oliveira (2006) aponta que os jovens buscam complementar 

uma vida no campo, ligada a sua família, amigos e parentes, com as novidades 

de distração e lazer que são produzidas em outros espaços, como no urbano. Os 

jovens desse estudo afirmaram que as atividades de lazer contribuem para a 

melhoria de qualidade de vida, sendo que os principais benefícios são melhorar a 

saúde e conhecer pessoas/novas amizades. 

Pode-se perceber que as ações políticas devem dar importância às 

relações sociais, promovendo atividades que envolvam grupos e comunidades 

com possibilidade de maior aceitação e adesão por parte dos jovens. Além disso, 

oferecer programas que estejam relacionados à promoção e manutenção da 

saúde, gerando qualidade de vida, pode ser uma ação para reduzir o êxodo. Essa 

percepção é bem clara na fala de uma agricultora, que utiliza e declara ser 

beneficiada por uma ação relacionada à saúde: 

 
Eu participo aqui só da terceira idade (...)Tem... ensinar pra fazer 
bordado, isso daí eu não gosto não. Já entrei e larguei. Eu gosto 
esse de Natércia, de terceira idade de fazer exercício (...) em 
quinze em quinze dias (...) Mas agora eu tô indo, atrás da orelha. 
Amanhã tem, amanhã eu vou.[animada] (...) a sementinha que 
coloca aqui.(...) eu tinha uma dor no corpo. A dor no corpo 
acabô!! [fala animada]. Ajudou muito! O serviço é muito, o 
retorno é muito pouco. (Agricultora A18, 65 anos) 

 

 
Atividades como essas, com perspectivas voltadas para o grupo jovem, 

podem ser uma alternativa para despertar no jovem o desejo de permanência no 

campo, para que seu local de origem não seja atrelado apenas à imagem de 

trabalho e penação. Oliveira (2006) diz que as autoridades tratam o campo e a 

cidade com perspectivas diferentes, insistindo na imagem do campo como 

trabalho e a cidade como diversão, o que revela a necessidade de rever e planejar 

melhor as ações. 

No sentido do cotidiano rural, os sucessores, assim como os pais, veem o 

trabalho agrícola, além de desvalorizado e incerto, como perigoso. Logo esse 

também pode ser um fator importante para sua decisão pela sucessão: 



74 
 

 

 

Fato do trabalho não ser valorizado, o fato de não ter uma renda 
financeira fixa e os perigos que os trabalhadores passam 
diariamente. (Sucessora S08, 19 anos) 

 

Ahh... eu acho que a dificuldade mesmo é por ser um trabalho 

árduo, pesado e eles serem de uma idade mais avançada, né? È 

um trabalho perigoso também, tem que andar no meio do mato, 

com bichos peçonhentos, correndo perigo de uma cobra picar eles 

(...) (Sucessora S14, 19 anos) 

 
 
 

Na percepção dos sucessores, o homem do campo enfrenta um trabalho 

injurioso e arriscado, vulnerável a perigos do ambiente, como picadas de animais 

peçonhentos. Estar sujeito a riscos parece ser uma preocupação dos jovens e ser 

ponto negativo para sua avaliação de permanência nesse trabalho. Não existem 

na cidade, de acordo informações da Secretaria de Agricultura, programas e 

ações que visem proteger ou amenizar os riscos oriundos do trabalho agrícola. 

Para Peres, Rozemberg e Lucca (2005), os principais aspectos relacionados 

à percepção de riscos no trabalho rural são a minimização de riscos/negação do 

perigo e o desenvolvimento de estratégias defensivas individuais e coletivas pelos 

trabalhadores rurais. Os autores também afirmam que os estudos de percepção 

de riscos devem ser incorporados intrinsecamente às estratégias educativas, de 

avaliação e comunicação de riscos. 

É importante que sejam desenvolvidas, junto aos trabalhadores, estratégias 

para reduzir os riscos e protegê-los dos perigos que o trabalho rural oferece, 

tornando-o mais seguro e confiável. 

 

 
7.2.3. Estruturas de Pertinência 

 
 

 
7.2.3.1. Temática 

 
 

Os sucessores, frente a sua vivência, determinam o que é pertinente no 

sentido de controlar suas vidas. As entrevistas mostram que, na maioria, esse 

controle se deve à decisão de não permanecer nas terras. Decisão pela não 

sucessão: 
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Igual, aqui mesmo em São Gonçalo, assim, pelo que eu vejo, 

não tem nada que possa vir a ser feito pra me convencer a sair 

desse meu início de vida profissional[refere-se ao estágio que 

está fazendo para conclusão do curso] pra ir pra lá. (Sucessor 

S03, 22 anos) 

 

 
Eu não tenho interesse! (...) Eu mudei pelo interesse em ser uma 

pessoa independente, ne?! Não viver dependente da minha 

família. (Sucessora S06, 20 anos) 

 

 
A juventude é uma fase da vida em que o indivíduo quer determinar e tomar 

as rédeas da sua vida. Esse período, para Andrade (2010), por um lado é uma 

etapa de vida constituída por sonhos e desejos em relação à idade adulta e é 

também um tempo de incerteza e ansiedade, sendo assim simultaneamente um 

tempo de novas liberdades e novos receios. 

Os relatos levam à interpretação de que os jovens estão decididos sobre 

seu futuro além das divisas das terras, como no trecho da música do Titãs: 

Comida 

(...)A gente não quer só dinheiro 
A gente quer inteiro 

E não pela metade (...) 

 
 

Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto 

 

Os sucessores visam à plenitude de suas vidas. Entende-se que viver no 

campo é viver pela metade. E para viver por inteiro é necessário sair de casa, 

deixar suas casas no campo. 

Além de a atual renda familiar ser baixa, a ausência de expectativa de 

aumentá-la ou de encontrar outras atividades fora do estabelecimento que 

possam compensar acaba direcionando os jovens a buscarem trabalho no meio 

urbano, abrindo portas para a migração definitiva. 

As políticas, ações e programas precisam ser voltados para o jovem de 

forma a dar sentido à vida no campo,tornando a vida camponesa atraente, 

melhorando principalmente a renda dos estabelecimentos, para que o 

pensamento de realização não esteja fora do meio rural. É preciso mostrar que o 
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campo é capaz de realizar os desejos. Mostrar que é possível ser independe 

vivendo e produzindo nas terras. 

 
 
 

7.2.3.2. Interpretativa ou Motivacional 

 
 

A forma como os jovens interpretam suas vidas e percepções ou se sentem 

motivados vai interferir na decisão de como enfrentarão o movimento sucessório. 

Nas falas, os jovens assinalam que o campo pode ser uma alternativa de trabalho 

e sustento, caso não consigam se estabelecer no mercado de trabalho e também 

pode ser uma opção de lazer, se tudo der certo na vida que buscam: 

 
Eu tô... quando eu tô fichado, trabalho fora, mas todo final de 

semana eu tô aqui [abaixa o tom de voz]. Se eu...[pausa]. Aí...por 

exemplo, quando eu tô parado, fico aqui... todo [pausa], o tempo 

todo... (Sucessor S02,47 anos) 

 
 

Sim, é não desfazer! E arrumar alguma para alguma atividade 

pra gerar uma renda também, porque ter a terra e essa terra não 

dá nenhuma renda também não compensa. Aí eu pretendo sim, 

iniciar algum tipo de atividade, como pecuária de engorda, 

né?!(...) Só mesmo se nada acontecer, se nada encaminhar em 

questão de emprego de ... [receoso] né... Que eu posso voltar 

para lá, morar lá. (Sucessor 03, 22 anos) 

 

Eu pretendo trabalhar e fazer igual faço atualmente, vir para 
casa dos meus pais finais de semana, feriados e férias (...). 
(Sucessora 08, 19 anos) 

 
 

As falas sugerem a possibilidade do estabelecimento rural ter outro 

significado para as próximas gerações. Esse espaço aparece como segunda 

opção se os sucessores não tiverem sucesso na vida profissional que buscam. 

Também pode ser percebida como alternativa de lazer e complemento de renda. 

Os sucessores não vislumbram na terra sua principal fonte de renda familiar e sim 

um investimento, que possibilita manter a propriedade de forma produtiva, sem 

necessidade de residir no espaço rural. 

Savian (2011) confirma essa percepção, dizendo que o rural poderá passar 

do espaço de vida, produção e sociabilidade, no qual vivem os responsáveis pelo 

estabelecimento na atualidade, recebendo o sentido de espaço de lazer e refúgio 
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da vida urbana, com função de preservação da memória da infância e juventude, 

manutenção do patrimônio familiar e investimento para uma parcela dos filhos de 

agricultores. 

Essa visão pode ser bem representada por um trecho da música Comida, 

do grupo Titãs: 

Comida 
 

(...)A gente não quer 
Só dinheiro 

A gente quer dinheiro 
E felicidade (...) 

 
 

Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto 

 
 

 
Entende-se que sucessor pretende trabalhar para ter renda, dinheiro, mas 

não é só isso que deseja. Ele quer felicidade e enxerga essa felicidade além das 

cercas do campo. O dinheiro é necessário para satisfazer os desejos e atingir a 

felicidade, pensamento tão comum nessa fase da vida. 

Considerada essa perspectiva, alguns terrenos de produção familiar de São 

Gonçalo do Rio Abaixo poderão passar por um processo de esvaziamento, dada 

a falta de interesse dos filhos. Outros acabarão se tornando sítios apenas para 

lazer. Em qualquer das situações, a continuidade da agricultura familiar fica 

ameaçada e surge uma preocupação de cunho econômico e social para a cidade, 

visto que a exploração mineral, muito ativa atualmente, tem possibilidades de 

terminar a médio prazo, voltando a ser a agricultura, a principal fonte econômica. 

Assim sendo, entende-se que o município precisa desenvolver, além das 

políticas já existentes, ações voltadas para os jovens camponeses. Para isso, é 

importante abrir espaço para juventude rural expressar-se, ela precisa ser autora 

dos trabalhos. Entender como trabalhar esses jovens e a diversidade que eles 

trazem, para que o campo deixe de ser apenas uma alternativa quando tudo der 

errado ou somente opção de lazer. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

É possível concluir que os impasses da vida no campo são de ordem atual, 

e a percepção/vivência dos sucessores se assemelha muito à dos agricultores. O 

trabalho árduo, injurioso e rotineiro é a principal definição do trabalho rural para 

ambos que, aliado a uma renda baixa, torna-se um caminho pouco atraente a ser 

seguido. 

Nesse sentido, a hipótese desse estudo torna-se limitada, pois privilegia o 

sucessor. Entretanto, existe um entrelace ou uma continuidade entre as 

percepções/vivências desses atores, que na fenomenologia de Schutz designa 

uma fenomenologia cultural. Cultura é  um  conjunto  de  ideias, comportamentos, 

práticas e entendimentos aprendidos de geração em geração por meio da vida em 

sociedade. Essa fenomenologia cultural do campo encontra- se impregnada no 

tempo, passando a cultura da não sucessão para as futuras gerações. 

A fenomenologia de Schutz demonstrou-se uma metodologia adequada 

para o objeto do estudo. A teoria fenomenológica da cultura, articulada pelas 

noções reservas de experiência, tipicidade da vida cotidiana e estruturas de 

pertinência, sustentaram os depoimentos e essas são herdadas socialmente. 

Além disso, também podem ser reelaboradas, continuamente, ao longo do 

processo social. 

Na cultura da não sucessão, a baixa renda de certa forma bloqueia o 

produtor, acomoda-o, conforma-o no sobreviver, em suprir a necessidade, 

oferecendo-lhe uma vida limitada. Para os possíveis sucessores, a baixa renda 

estimula-os na busca do “além da necessidade”, por eles proferida no êxodo rural. 

Êxodo de uma vida vazia, estagnada. 

Quando a questão negativa do processo e vivência é marcada no tempo, 

uma das formas de inversão é a educação. O processo educativo torna viável a 

libertação, a desalienação, a conscientização, o esclarecimento e 

comprometimento que consiste na reflexão sobre a realidade para 

instrumentalização da mudança. 

A pesquisa aponta que existem vários programas de apoio ao homem do 

campo, entretanto, as ações parecem não ser conhecidas ou entendidas pelos 
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agricultores e sucessores. Esse cenário parece assinalar que, na sua maioria, os 

programas não são planejados e provindos da base. Normalmente eles são 

determinados por instâncias administrativas superiores que não conhecem e não 

possuem a percepção da real necessidade desses indivíduos e não conhecem, 

também, as limitações desses atores para que possam fazer uso e vivenciar essas 

ações e programas em sua totalidade. 

Para que os programas, planos e ações sejam, de fato vivenciados pelos 

trabalhadores rurais, é preciso que os mesmos deem visibilidade à experiência 

dos trabalhadores e que os incluam na tomada de decisão, apostando na sua 

capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. É 

fundamental que haja uma organização para cogestão, que expressaria tanto a 

inclusão de novos agricultores nos processos de análise e decisão quanto a 

ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em espaço de 

realização de análise dos contextos e de aprendizado coletivo. 

As ações, mais próximas aos agricultores, tornam-se mais efetivas e 

parecem impulsionar o trabalho e facilitar a percepção e vivência dos mesmos 

sobre Programas Federais. Nos depoimentos, os agricultores e sucessores 

apontam que o programa municipal Campo Fértil, assim como a assistência de 

técnicos in loco e oferta de maquinário (tecnologia), facilitam muito o trabalho no 

campo, além de permitir que outros programas sejam melhor vivenciados, como o 

PNAE, que é uma forma importante de escoamento da produção. 

Nesse sentido, pode-se destacar os Centros Colaboradores em 

Alimentação e Nutrição Escolar (CECANEs) como bons exemplos de unidades de 

referência e apoio. Suas ações atingiam elevados números de participantes, o que 

reforça o seu importante papel em formar aqueles agentes chave para melhor 

utilização do PNAE propondo mudanças sociais. Ações no sentido de formar os 

atores e autores podem ser o caminho para que outros programas sejam viáveis. 

Os CECANE’s, reestruturados,  podem configurar um processo de 

educação permanente para os envolvidos nos programas e não apenas no PNAE. 

Tem a possibilidade de ser estendido para todas as cidades do Brasil, ou pelo 

menos, para as de maior produção agrícola familiar, atingindo um maior número 

de pessoas. Dessa maneira, pode melhorar a produção, compra e venda de 

produtos agrícolas, aumentando a renda do pequeno produtor. 
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Também é possível apreender nesse estudo que a agricultura familiar, em 

São Gonçalo do Rio Abaixo, assim como em todo Brasil, passa pelo processo do 

envelhecimento da população e pela redução do número de filhos, como 

potenciais sucessores das atividades, tornando necessária a contratação de mão 

de obra para execução do trabalho agrícola, situação bem apontada pelos 

agricultores e sucessores nas entrevistas. 

Dessa maneira, apreende-se que o conceito de Agricultura Familiar, um 

dos critérios é a mão de obra basicamente familiar, permitindo apenas contratação 

de uma pessoa, deve ser revisto. Idosos e/ou sem possíveis sucessores, os 

agricultores precisam contratar pessoas para produzir e, se contratarem mais de 

uma pessoa, não serão caracterizados para programas destinados à agricultura 

familiar.  

Sendo assim, é importante, a curto prazo, rever esse conceito e adaptá-lo 

às questões demográficas atuais para não comprometer a  produção de alimentos 

no país. 

 
 

Grito de alerta 

 
 

Hoje, apreende-se que o futuro é a não sucessão nas terras agrícolas. 

Esse fato torna-se ainda mais preocupante com a extinção e esvaziamento de 

Ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, bem como de 

Programas e Ações, importantes para o fortalecimento do homem do campo. 

Se os programas precisarem privilegiar um autor nesse processo, na 

tentativa de fixar o homem no campo, precisa ser direcionada ao agricultor. As 

ações precisam acontecer agora, no presente. É fundamental mudar a concepção 

de que o campo é apenas lugar de trabalho e que pode, sim, ser também lugar de 

lazer e diversão, de renda e qualidade de vida. 

Se não mudarmos o hoje, não existirá o amanhã! Ocorrerá o esvaziamento 

ou improdutividade das áreas rurais. A desistência das atividades agrícolas 

familiares pelos jovens propiciará a venda das pequenas propriedades para 

grandes produtores que tendem a formar monoculturas e fortalecer o agronegócio, 

ou no máximo, se tornarão sítios destinados à diversão em finais de semana. 
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Atualmente, 70% do que é consumido pelo brasileiro é proveniente da 

agricultura familiar. A não continuidade dessa atividade provocará a redução da 

produção de alimentos básicos para a população que estará destinada a consumir 

mais alimentos processados e ultra-processados, além daqueles geneticamente 

modificados. A importação de gêneros alimentícios será inevitável e terá um alto 

custo, tornando ainda mais raro o acesso aos alimentos saudáveis por pessoas 

de renda baixa. 

As consequências de uma alimentação qualitativa ou quantitativamente 

inadequada são as mais variadas: obesidade, cardiopatias, diabetes, cegueira, 

desnutrição e outras. Pode determinar malformações capazes de prejudicar o ser 

humano em suas potencialidades de forma rápida e irreversível. 

A fome não é mais identificada como a carência absoluta de alimentos 

capaz de provocar a morte. A ausência de quaisquer nutrientes indispensáveis à 

vida humana com qualidade é considerada, por Josué de Castro, fome oculta. 

Com o prognóstico da agricultura familiar no Brasil, a inacessibilidade ao alimento 

será inevitável. Não apenas os pobres, mas uma nação, em massa, se tornará 

faminta. 

A não sucessão no campo impactará no sistema econômico e social do 

Brasil. Será inviável um desenvolvimento sustentável. A população terá seu direito 

humano à alimentação adequada violado, inevitavelmente, em risco de 

insegurança alimentar e nutricional, o que não poderia ser admitido em um país 

de grande extensão territorial, rico em água e solo fértil. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO I 

 

DADOS DE AGRICULTORES E SUCESSORES 
      Número 
     Possui de 

Nome do Endereço/ Contato do Possui DAP Sucessor possíveis 
Agricultor Localidade sucessor DAP Ativa/Inativa (a) sucessores 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do estudo 

intitulado: A Sucessão na Agricultura Familiar em São Gonçalo do Rio Abaixo – 

MG a partir da vivência e/ou Percepção dos Agricultores e Possíveis Sucessores, 

que será conduzida por Aniquele Costa Venturi. 

Este estudo tem por objetivo compreender a percepção dos agricultores 

sobre sua sucessão no campo. Você foi selecionado(a) por ser membro de uma 

família de agricultores familiares com registro na EMATER. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou 

retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Será realizada uma entrevista sobre o assunto acima que poderá, ainda 

que mínimos, gerar riscos de ordem psicológica. A sua participação não é 

remunerada nem implicará em gastos. Consistirá em participar de uma entrevista, 

com duração média de 40 minutos, que será conduzida e gravada pela 

entrevistadora. Você definirá o local e horário da participação. 

Os dados desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em 

nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. A pesquisadora 

responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos 

os resultados obtidos sem qualquer identificação dos participantes. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da 

pesquisadora responsável. 

Seguem os telefones e o endereço institucional da pesquisadora 

responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, onde você poderá tirar 

suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer 

momento. 
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Contatos do pesquisador responsável: Aniquele Costa Venturi – Nutricionista- E- 

mail: aniventuri@hotmail.com - Rua: Henriqueta Rubim, 1088, Niteroi, São 

Gonçalo do Rio Abaixo – MG - Celular: (31) 99618-2691 - Telefone: (31) 3820- 

1860. 

Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com a pesquisadora 

responsável, comunique o fato ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP: Centro 

de Convergência, Campus Universitário – UFOP, Ouro Preto – MG - E-mail: 

cep.propp@ufop.edu.br - Telefone: (31) 3559-1368. 

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação 

na pesquisa, e que concordo em participar. 

 
São Gonçalo do Rio Abaixo,  de  de  . 

 
 

Assinatura do(a) participante:    

Assinatura da pesquisadora:     

mailto:aniventuri@hotmail.com
mailto:cep.propp@ufop.edu.br
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ANEXO III 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

 

 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa: A Sucessão na 

Agricultura Familiar em São Gonçalo do Rio Abaixo – MG a partir da vivência e/ou 

Percepção dos Agricultores e Possíveis Sucessores. 

Seus pais permitiram a sua participação. Queremos, com esse estudo, 

compreender a percepção dos agricultores sobre sua sucessão no campo. 

As crianças que irão participar dessa pesquisa têm menos de 18 anos de 

idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu. 

Não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa será feita em horário e local 

definido por você, para se sentir mais a vontade. 

Será realizada uma entrevista sobre o assunto acima que poderá, ainda 

que mínimos, gerar riscos de ordem psicológica. A sua participação não é 

remunerada nem implicará em gastos. Consistirá em participar de uma entrevista, 

com duração média de 40 minutos, que será conduzida e gravada pela 

entrevistadora. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que 

participaram da pesquisa. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Caso você concorde 

em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas 

vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora responsável. 

 

Eu    aceito participar da 

pesquisa A Sucessão na Agricultura Familiar em São Gonçalo do Rio Abaixo – 

MG a partir da vivência e/ou Percepção dos Agricultores e Possíveis Sucessores. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. A pesquisadora tirou minhas 

dúvidas e conversou com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo 

de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 
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Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação 

na pesquisa, e que concordo em participar. 

 
São Gonçalo do Rio Abaixo,  de  de  . 

 
 

Assinatura do(a) menor:    

Assinatura da pesquisadora:     


