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RESUMO 

GRIS, Vanessa Gleica Cantú. Sucessão na agricultura familiar: as perspectivas dos jovens filhos 

de agricultores de municípios da região de Palotina – PR. 2017. 142 f. Dissertação (Programa 

de Pós-Graduação em Administração (PPGA) – Mestrado Profissional) - Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, Cascavel, 2017. 

 

A sucessão na agricultura familiar é um tema em evidência nos últimos anos. A preocupação 

com as unidades de produção familiar vem sendo notabilizada devido ao rompimento da antiga 

naturalidade que existia sobre o destino da propriedade e dos membros da família em virtude 

da recusa dos jovens em suceder a profissão paterna, seguido do desenfreado fenômeno 

migratório para o meio urbano. A partir dessa problemática, o objetivo deste estudo foi avaliar 

as perspectivas de sucessão na agricultura familiar dos jovens filhos de agricultores dos 

municípios da região de Palotina-PR. Para tanto, a pesquisa foi constituída por dois grupos 

amostrais: Grupo 1 - jovens filhos de agricultores familiares com propriedade nos municípios 

de Palotina, Maripá, Assis Chateubriand e Terra Roxa, que estão participando do Programa de 

Formação de Liderança Jovem (também conhecido como Modular), promovido por uma 

cooperativa agroindustrial da região Oeste do Paraná e Grupo 2 - jovens filhos de agricultores 

familiares residentes em comunidades rurais do município de Palotina. A seleção desses dois 

grupos de pesquisa teve como objetivo comparar as perspectivas sucessórias de jovens que 

estão participando de um curso formação, que tem como objetivo aproximá-los às atividades 

da propriedade e às práticas cooperativistas, com as perspectivas de jovens que não estão 

envolvidos diretamente com esse meio. A pesquisa, caracterizada como descritiva e 

exploratória, teve o instrumento de coleta de dados denominado PERSUMI que foi aplicado a 

32 jovens do Grupo 1 e 48 jovens do Grupo 2, no período de julho a setembro de 2017. Os 

resultados desta pesquisa reafirmam a tendência migratória dos jovens filhos de agricultores 

para o meio urbano e evidenciam as mudanças ocorridas no cenário rural, no que tange à maior 

escolaridade dos filhos de agricultores, visão de melhor qualidade de vida do que a 

proporcionada pela cidade, desvinculação do rural à imagem de atraso e maiores oportunidades 

de investimento na propriedade com a evidência do empreendedorismo rural. Contudo, algumas 

barreiras ainda não foram superadas, como a falta de planejamento quanto ao destino da 

propriedade e a sucessão tardia. Por fim, constatou-se que os dois grupos pesquisados não 

apresentaram diferenças expressivas, tanto no perfil dos jovens, das propriedades e perspectivas 

futuras quanto à sucessão, concluindo-se que apenas a quarta parte dos jovens tem intenção de 

suceder a profissão paterna. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, agricultura familiar, sucessão, juventude rural. 



 

 

ABSTRACT  

Succession in family farming has been an evidenced subject in recent years. The concern with 

the family farms has been notable due to the rupture of the old naturalness that used to exist 

about the destination of the farm and the family members because of the refusal of young people 

to succeed their paternal profession, followed by the unbridled migratory phenomenon towards 

urban areas. From this problem, the proposal of this study was to evaluate perspectives of young 

people, children of farmers, about family farming succession in cities around the region of 

Palotina-PR. Therefore, the research consisted by two sample groups: Group 1 - young people, 

children of family farmers, with farms in Palotina, Maripá, Assis Chateubriand and Terra Roxa, 

participating in the “Programa de Formação de Liderança Jovem” (which is known as 

Modular), promoted by an agroindustrial cooperative of the Western region of Paraná and 

Group – 2 young people, children of family farmers, living in rural communities in Palotina. 

The selection of these two research groups aimed to compare the succession perspectives of 

young people who are participating in a training, whose objective is to approximate them to the 

farming activities and cooperative practices, with the perspectives of young people who are not 

directly involved in this environment. The research, characterized as descriptive and 

exploratory, had the data collection instrument called PERSUMI, which was applied to 32 

young people from Group 1 and 48 young people from Group 2, from July to September 2017. 

The results of this research reaffirm the migratory tendency of young people, children of 

farmers towards urban areas and evidence changes in the rural areas regarding higher education 

of the children of farmers, better quality of life than the one provided by the city, dissociation 

of the countryside from a hackneyed image of the rural and more opportunities for investment 

with the evidence of rural entrepreneurship. However, some barriers have not been overcome 

yet, such as lack of planning about the destination of the farm and the late succession. Finally, 

it was found that both groups were not expressively different, considering young people profile, 

farm profile and future perspectives regarding succession, concluding that only a quarter of the 

young people intend to succeed the paternal profession. 

 

Keywords: Sustainability, family farming, succession, rural youth. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente interesse em desenvolver estudos sobre a agricultura familiar pauta-se na 

importância desse modelo de produção para o desenvolvimento rural brasileiro, sobretudo em 

regiões onde sua presença é predominante (Spanevello, 2008). 

O destaque que a agricultura familiar vem ganhando nas últimas décadas, 

principalmente no que tange ao desenvolvimento rural brasileiro, está relacionado à sua 

importância econômica e social, pois além de produzir alimentos básicos que abastecem a 

população tem grande relevância na articulação rural-urbana (Costa, 2011).  

Além disso, outra característica importante dessa categoria, segundo a autora, é 

manutenção de um modo de vida específico, que possibilita o contato dos agricultores com os 

recursos naturais, viabilizando a reprodução das famílias e das gerações subsequentes. 

É dentro desse contexto de garantia da continuidade da agricultura familiar 

condicionada a sucessão geracional que se desencadeia este estudo, uma vez que as mudanças 

ocorridas no cenário rural apontam uma preocupação quanto ao destino das pequenas 

propriedades agrícolas familiares devido à falta de sucessores. 

  Costa, Bezerra e Mendonça (2012) afirmam que antigamente a preocupação era com 

a disputa entre escolher o sucessor dentre muitos herdeiros, no entanto a preocupação atual 

pauta-se na busca em garantir que haja pelo menos um dos filhos dispostos a suceder a atividade 

agrícola.  

Tal problemática emerge nas sociedades rurais contemporâneas que apresentam 

significativas transformações no âmbito das visões de mundo, modo de vida, trabalho e 

principalmente nos processos de tomada de decisão que impactam na desvalorização do meio 

rural, sobretudo pelos jovens rurais, fato que tem contribuído para a desenfreada saída dos 

jovens para o meio urbano (Troian, Dalcin, Oliveira, & Troian, 2011).  

Dentre os diversos apontamentos que justificam a saída dos jovens do campo, Brumer 

(2007) apresenta dois temas recorrentes quando retratada a juventude rural: a tendência 

emigratória dos jovens, muitas vezes motivada pela visão negativa da atividade agrícola e dos 

poucos benefícios que ela propicia, comparados aos atrativos oferecidos pela vida urbana; 

seguida pelas características ou dificuldades que a transmissão das propriedades agrícolas 

familiares apresenta às novas gerações.  

 



15 

 

No contexto da juventude rural, a preocupação com a sucessão geracional na 

agricultura familiar tem grande importância não apenas para os membros da família 

diretamente, mas também para a reprodução das unidades de produção familiar ao longo do 

tempo, da sociedade e aparência das áreas rurais e à própria estrutura do setor agrícola (Brumer, 

2007). 

Em virtude dessas considerações e partindo da hipótese de que a juventude rural 

abandona o meio em que nasceu e cresceu em busca de maior renda, melhor qualidade de vida 

e capacitação profissional, esta pesquisa buscou contribuir para o entendimento das 

perspectivas sucessórias dos jovens filhos de agricultores de municípios da região de Palotina-

PR. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

A agricultura familiar está passando por um momento de transições, Kiyota e Perondi 

(2014) elucidam que os jovens rurais possuem outras perspectivas ocupacionais, as quais muitas 

vezes não estão relacionadas com a atividade agrícola. 

Historicamente, os agricultores familiares procuravam manter indivisível o patrimônio 

a partir da escolha de um sucessor, que de acordo com Matte, Spanevello e Azevedo (2010) 

seguia a lógica de que filho de agricultor também seria agricultor. Essa condição derivava das 

insuficientes possibilidades apresentadas aos jovens, principalmente pelo isolamento no meio 

rural. É válido ressaltar que não havia apenas o interesse do pai em instalar o filho como 

agricultor, mas também o interesse do filho em suceder essa profissão. 

Com uma visão complementar Mello et al. (2003) aclaram que o acesso a horizontes 

profissionais alternativos era escasso e pouco acessível, fato que intensificava a pressão moral, 

tanto da família como da comunidade, para que o jovem prosseguisse com a profissão de 

agricultor. 

No entanto, o cenário rural passou por uma série de transformações paralelas a 

introdução da modernização agrícola que impactaram direta e indiretamente a agricultura 

familiar, dentre elas a sucessão da profissão paterna (Carvalho, 2007). Devido às mudanças 

enfrentadas na agricultura familiar, Kiyota e Perondi (2014) ilustram que os jovens começaram 

a desconsiderar as práticas tradicionais de aliança e reprodução do patrimônio.  

De forma distinta de como ocorria nas gerações passadas, em que ser agricultor era 

um compromisso moral, Abramovay et al. (1998) apresentam que a profissão agrícola aparece 



16 

 

cada vez mais como uma escolha entre outras possibilidades. O que anteriormente já estava 

subentendido ao jovem rural, devido ao meio em que ele estava inserido, a cultura de sucessão 

e as poucas oportunidades de trabalho disponíveis fora da agricultura, passa a ser uma opção, 

onde é possível escolher entre prosseguir no campo sucedendo a atividade paterna ou buscar 

novas oportunidades no meio urbano. 

Assim, Spanevello, Azevedo, Vargas e Matte (2011) diferenciam as gerações passadas, 

que estavam inseridas num espaço social mais restrito, das novas gerações, ligadas a um campo 

de relações sociais e culturais com maiores oportunidades, acerca de suas identidades e 

realizações profissionais. Essa nova condição em que se encontram os jovens rurais pode 

provocar a individualização da perspectiva sucessória nas propriedades familiares, onde as 

pretensões dos filhos podem não estar relacionadas aos interesses do restante da família. 

Outro fator relevante a ser considerado, no que tange à nova realidade do meio rural, 

é apresentado por Mello et al. (2003), que relacionam o aumento da expectativa de vida 

profissional dos pais com o aumento do período de inter-relações de trabalho entre pais e filhos. 

Com o aumento da expectativa de vida profissional, a figura paterna passa mais tempo na 

administração do empreendimento familiar, adiando o momento da partilha e o repasse das 

responsabilidades ao sucessor. Na gestão da agricultura familiar enquanto o atual responsável 

tiver condições de dirigir o estabelecimento a sucessão fica estagnada e a demora para assumir 

a posição do pai pode influenciar na busca por outras oportunidades profissionais. 

Nessa perspectiva, o atual processo sucessório evidencia o rompimento da antiga 

naturalidade que existia sobre o destino da propriedade e o destino dos membros da família, 

seja pela demora da escolha do sucessor, pela ampliação do horizonte profissional apresentado 

aos jovens rurais ou ainda outros fatores que implicam em discussões fundamentais no que 

tange ao destino das unidades de produção (Mello et al., 2003). 

A partir da exposição dessa nova perspectiva de futuro, marcada pela falta de 

autonomia e de oportunidades de renda, seguida da recusa em seguir a profissão dos pais, os 

jovens migram para as cidades, comprometendo com a continuidade e o papel que os 

empreendimentos familiares exercem no desenvolvimento econômico e social da grande 

maioria dos pequenos municípios (Stropasolas, 2011). 

Nesse contexto de ruptura do padrão anterior de sucessão, Mello et al. (2003) 

apresentam que os conflitos emergentes durante o processo sucessório são cada vez maiores, 

em contrapartida, as questões relacionadas à sucessão parecem não receber a atenção merecida 

por parte da maioria das famílias. 
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Considerando as implicações no cenário rural decorrentes da falta de sucessores, nos 

últimos anos intensificaram-se as pesquisas para compreender a atual dinâmica sucessória na 

agricultura familiar, como os estudos de Abramovay et al. (1998), Silvestro, Abramovay, 

Mello, Dorigon e Baldissera (2001), Stropasolas (2002), Mello et al. (2003), Brumer (2007), 

Spanevello (2008), dentre outros estudiosos que têm contribuído para o entendimento da 

temática e a busca de alternativas que possam instigar a permanência dos jovens na atividade 

agrícola. 

Visto que a tendência migratória dos jovens rurais parece se fortalecer cada vez mais 

devido aos novos padrões sociais e econômicos, a questão que norteia este estudo é: Quais as 

perspectivas dos jovens filhos de agricultores de municípios da região de Palotina-PR em 

relação à sucessão na agricultura familiar? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Avaliar as perspectivas de sucessão na agricultura familiar dos jovens filhos de 

agricultores dos municípios da região de Palotina-PR. 

1.3.2 Específicos 

a) identificar o perfil dos jovens rurais de municípios da região de Palotina-PR; 

b) avaliar as motivações econômicas e sociais, internas e externas à propriedade que 

contribuem para a sucessão dos jovens na agricultura familiar; 

c) avaliar as motivações econômicas e sociais, internas e externas à propriedade que 

contribuem para a migração dos jovens rurais para o meio urbano; 

d) caracterizar as condições que as propriedades e os núcleos familiares oferecem para 

instigar a permanência dos jovens no campo; 

e) comparar as perspectivas sucessórias de jovens que estão participando do Programa de 

Formação de Liderança Jovem, com foco na sucessão familiar e cooperativismo, com 

as perspectivas dos jovens que não estão inseridos nesse meio. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Apesar da importância econômica e social da agricultura familiar, Spanevello et al. 

(2011) afirmam que esse modelo de produção vem encontrando dificuldades em garantir sua 

reprodução social devido ao crescente fluxo migratório dos jovens rurais para a cidade. 

Visto que a agricultura familiar é uma ocupação que busca garantir a continuidade do 

patrimônio da família, por meio da transmissão aos seus descendentes, evidencia-se a 

importância do surgimento de novas gerações de agricultores para manter o patrimônio familiar, 

representado pela terra (Spanevello, 2008). 

Corroborando com o tema, Abramovay et al. (1998) ressaltam que a questão sucessória 

no meio rural além de ser observada como um tema microeconômico da administração 

empresarial, compreende também o futuro de empresas e famílias, bem como o destino de boa 

parte das regiões que hoje passam por severos processos de êxodo rural. 

O interesse pelo tema, pautado na preocupação com a continuidade da agricultura 

familiar por meio da sucessão geracional, justifica-se devido à representatividade da agricultura 

familiar no Brasil.  

Segundo o IBGE (2006), esse modelo de produção é praticado por um contingente 

aproximado de quatro milhões e meio de agricultores, representando 84,4% dos 

estabelecimentos brasileiros e respondeu por 10,1% do PIB brasileiro em 2003. Fica evidente 

o peso da agricultura familiar na geração de riqueza do país, visto que o conjunto do 

agronegócio nacional foi responsável por 30,6% do PIB no ano em análise. Também é relevante 

mencionar que a agricultura familiar foi apontada como uma das principais chaves para a 

erradicação da fome no futuro, no relatório das Nações Unidas (FAO, 2014a). 

Para Spanevello (2008), o interesse em desenvolver estudos sobre a dinâmica 

sucessória na agricultura familiar originou-se frente as mudanças atuais que implicam na saída 

dos filhos das propriedades familiares, originando estabelecimentos sem sucessores. As 

consequências desse fenômeno refletem tanto nas relações sociais existentes entre os 

agricultores familiares, quanto para a própria manutenção da infraestrutura das comunidades 

rurais. 

Cabe salientar que durante o levantamento bibliográfico, foram encontradas diversas 

pesquisas que contribuem para o entendimento do atual processo sucessório na agricultura 

familiar, como as de Spanevello (2008), Weisheimer (2009) e Costa (2011), no entanto a 

realização dessas pesquisas concentram-se nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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A agricultura familiar no oeste do Paraná onde o município de Palotina e demais 

municípios integrantes desta pesquisa estão localizados é altamente representativa. De acordo 

com os dados do IPARDES (2009) as regiões Oeste e Sudoeste lideram no estado em termos 

de número de ocupados na agricultura familiar. Na região Oeste são 110 mil ocupados nessa 

condição.  Apesar dessa representatividade considera-se restrito o número de pesquisas sobre a 

questão sucessória na região, outro fator que justifica a realização deste trabalho nesse local. 

Portanto, observa-se uma lacuna a ser preenchida, por meio da investigação de como 

os jovens filhos de agricultores dos municípios de Palotina, Maripá, Assis Chateubriand e Terra 

Roxa, se posicionam em relação à sucessão na agricultura familiar. 

Outro elemento determinante na escolha do tema relaciona-se ao fato de a 

pesquisadora estar inserida nesse meio, filha de agricultores familiares, o que instigou o 

interesse em investigar essa problemática. Acredita-se que com a realização desta pesquisa será 

possível compreender a realidade vivenciada pelos jovens filhos de agricultores de municípios 

da região de Palotina-PR e apontar alternativas para viabilizar a permanência dos jovens nas 

propriedades sucedendo a atividade paterna. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O Capítulo 1 apresenta a 

introdução, discorrendo sobre a importância da agricultura familiar e contextualizando a 

problemática enfrentada pelas unidades de produção familiar devido à migração juvenil e 

consequente falta de sucessores para dar continuidade à atividade e patrimônio familiar. Neste 

capítulo também são apresentados o problema em estudo, o objetivo geral, os objetivos 

específicos e a justificativa para realização da pesquisa. 

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico acerca da agricultura familiar, sucessão 

e juventude rural, bem como as temáticas relacionadas à cada tema de estudo. Abordam-se 

também as experiências de estudos correlatos no Brasil, evidenciando-se os fatores que 

favorecem a sucessão na agricultura familiar e a migração para o meio urbano. 

O Capítulo 3 é destinado à apresentação dos métodos e técnicas de pesquisa 

utilizados, bem como o instrumento de coleta de dados, procedimentos de análise dos dados e 

as limitações da pesquisa. 
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No Capítulo 4 é realizada a análise e interpretação dos dados coletados na pesquisa, 

fragmentados em análise do Grupo 1 – Jovens participantes do Programa de Formação de 

Liderança Jovem e Grupo 2 – Jovens das comunidades rurais do município de Palotina. 

O Capítulo 5 discorre sobre as considerações finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados conceitos necessários ao aprofundamento teórico que 

auxiliaram na análise e compreensão da problemática evidenciada nesta pesquisa. Para tanto, 

nas próximas seções são abordados temas que embasaram a pesquisa como: agricultura 

familiar, sucessão na agricultura familiar e juventude rural, bem como temáticas relacionadas a 

esses temas. 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

Existem mais de 570 milhões de propriedades agrícolas no mundo (FAO, 2016). 

Dessas, cerca de 475 milhões são propriedades agrícolas familiares, que são responsáveis pela 

produção de mais de 80% dos alimentos consumidos no mundo (FAO, 2014b). 

De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e da 

União Europeia, mais de 90% das propriedades agrícolas americanas e europeias são familiares. 

Essa proporção também é evidenciada em outros países desenvolvidos (Brookfield, 2008). 

No Brasil, as propriedades agrícolas familiares perfazem um total de 4.367.905 de 

estabelecimentos, representando 84,4% dos estabelecimentos do país, que ocupam 24,3% da 

área ocupada pelas propriedades agropecuárias brasileiras. A média dessas propriedades é de 

18,37 hectares, enquanto que as não familiares concentram uma média de 309,18 hectares. Essa 

distribuição mostra a centralização de área pelos estabelecimentos patronais (IBGE, 2006).  

Dentre as vantagens comparativas entre a agricultura familiar e a patronal Veiga 

(1996) enfatiza a diversificação como principal característica da agricultura familiar. Sob a 

ótica da sustentabilidade (estabilidade, resiliência e equidade), as vantagens apresentadas pelas 

unidades de produção familiares são diversas, devido à sua peculiaridade de diversificação 

produtiva e maleabilidade de seu processo decisório, que proporcionam um perfil de renda 

essencialmente distributivo e características socioculturais singulares. Enquanto que a 

agricultura patronal, com suas levas de boias-frias ou trabalhadores residentes nas fazendas 

vigiados por fiscais, tem como característica forte concentração de renda, exclusão social e 

produção cada vez mais especializada e fragmentada. 

Veiga (1996) apresenta características distintas das duas principais formas de produção 

agropecuária: 
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Modelo Patronal  Modelo Familiar 

completa separação entre gestão e trabalho trabalho e gestão intimamente relacionados 

organização centralizada direção do processo produtivo assegurada diretamente 

pelos proprietários 

ênfase na especialização ênfase na diversificação 

ênfase em práticas agrícolas padronizáveis ênfase na durabilidade dos recursos naturais e na 

qualidade da vida 

trabalho assalariado predominante  trabalho assalariado complementar 

tecnologias dirigidas à eliminação das decisões “de 

terreno” e “de momento” 

decisões imediatas, adequadas ao alto grau de 

imprevisibilidade do processo produtivo 

tecnologias voltadas principalmente à redução das 

necessidades de mão-de-obra 

tomada de decisões in loco, condicionada pelas 

especificidades do processo produtivo 

pesada dependência de insumos comprados ênfase no uso de insumos internos 

Figura 1. Características da produção agropecuária patronal e familiar 

Fonte: Veiga (1996, p. 396) 

  

Embora a definição da agricultura familiar ser imprecisa, a maioria dos conceitos 

relacionam a gestão da propriedade e a mão de obra predominantemente familiar (FAO, 2014b). 

Para Abramovay et al. (1998), agricultura familiar é o sistema de produção em que os 

proprietários rurais exercem a função de gerência ou administração de seus estabelecimentos e 

ao mesmo tempo são os próprios trabalhadores. 

Esse sistema de produção tem significativa importância econômica em diversas 

cadeias produtivas e é o maior segmento em números de estabelecimentos no Brasil. Além 

disso, a agricultura familiar é responsável pela produção de boa parte dos alimentos de 

subsistência do país, geração de empregos, preservação do meio ambiente e manutenção das 

relações sociais entre os indivíduos, sendo assim apontada como um capital social de grande 

valor ao meio rural e ao próprio desenvolvimento como um todo (Abramovay et al., 1998). 

O debate sobre a agricultura familiar ainda é recente, Schneider e Niederle (2008) 

clarificam que ao se consultar a bibliografia contemporânea sobre os processos sociais rurais e 

agrários verifica-se que a incorporação da expressão agricultura familiar no Brasil emergiu a 

partir da década de 1990. 

Para os autores, antes desse período usualmente empregavam-se os termos pequeno 

produtor, produtor de subsistência ou produtor de baixa renda para qualificar essa categoria. O 

termo “agricultura familiar” ganhou visibilidade em virtude das lutas do movimento sindical 

por crédito, melhoria de preços, formas de comercialização diferenciadas, implementação da 

regulamentação constitucional da previdência social rural, dentre outras significativas 

reivindicações.  

Spanevello (2008) associa a evidência da agricultura familiar no país com a 

implantação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 

1995. Esse programa de políticas públicas específicas para os agricultores familiares, que trouxe 
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o reconhecimento social da categoria "agricultor familiar", foi criado devido à pressão política 

dos sindicatos dos trabalhadores rurais e demais movimentos sociais ligados ao campo, como 

a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG). 

A partir desse movimento, percebeu-se a consolidação da agricultura familiar 

enquanto categoria, com destaque à Lei nº 11.326, que estabelece as diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

De acordo com essa lei considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural, aquele 

que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 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, na forma definida pelo Poder Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (Lei nº 11.326, 

2006). 

 

Ainda no que tange a década de 1990, outra consideração importante segundo 

Schneider e Niederle (2008), foi o interesse da academia em investigar a agricultura familiar, 

que contribuiu para a afirmação e reconhecimento desse modelo de produção no meio 

acadêmico. 

No contexto da sobrevivência das propriedades agrícolas familiares, os resultados que 

emergem de vários campos de pesquisa evidenciam estratégias sustentáveis e inovadoras 

orientadas à continuidade dessas unidades de produção (Suess-Reyes & Fuetsch, 2016). 

Contudo, Mishra, Hisham, El-Osta e Shaik (2010) afirmam que apesar do importante papel da 

sucessão familiar ou não familiar para a manutenção das propriedades agrícolas, poucos 

trabalhos são desenvolvidos na área. 

2.1.1 Sustentabilidade na agricultura familiar 

A ideia de sustentável remete à uma imagem de continuidade, algo duradouro e 

conservável, que sugere a reavaliação dos relacionamentos da economia e da sociedade com a 

natureza, e do Estado com a sociedade civil (Damasceno, Kahn & Lima, 2011).  

No cenário rural uma série de inovações tecnológicas, como adubos químicos, 

maquinários agrícolas e sementes geneticamente melhoradas aumentaram exponencialmente a 

produção de alimentos. A modernização, a partir de 1970, espalhou-se por diversos países no 



24 

 

intuito de acabar com a fome, contudo, essa prática cedeu lugar a problemas sociais, 

econômicos e ambientais provocados por esse padrão produtivo, o que fez surgir a chamada 

agricultura alternativa, uma corrente contrária à utilização de agrotóxicos e adubos químicos 

nos processos produtivos (Ehlers, 2009). 

Ainda conforme o autor, em 1980 intensificaram-se as preocupações relacionadas à 

qualidade de vida e aos impactos ambientais globais. A busca por solucionar esses problemas 

levou ao surgimento da expressão desenvolvimento sustentável, que objetiva conciliar o 

crescimento econômico, o bem-estar social e a conservação dos recursos naturais.  

Para a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o 

desenvolvimento sustentável é a capacidade de garantir as necessidades do presente sem 

comprometer que as gerações futuras possam atender às suas (CMMAD, 1991). Essa definição 

é complementada por Barbosa (2008, p. 4) que conclui: “o desenvolvimento sustentável deve 

ser uma consequência do desenvolvimento social, econômico e da preservação ambiental”. 

No final da década de 1980, essa noção espalhou-se por diversos países tornando-se 

um paradigma da sociedade moderna e passou a despertar maior interesse do setor 

agropecuário, levando à consolidação da expressão “agricultura sustentável” (Ehlers, 2009).  

Para o autor, a definição de agricultura sustentável apresenta uma insatisfação com o 

status quo, ou seja, a forma como a agricultura vem sendo praticada.  Essa nova forma de 

desenvolver a agricultura preconiza a manutenção a longo prazo dos recursos naturais e da 

produtividade agrícola, com o mínimo de impactos ao meio ambiente; a otimização da produção 

com o mínimo de insumos agrícolas; a satisfação das necessidades humanas de alimentos; e o 

atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais. 

Apesar de a agricultura sustentável englobar os aspectos econômico, ambiental e 

social, percebe-se maior atenção às questões ambientais, deixando muitas vezes os problemas 

sociais como a concentração fundiária, as precárias condições de trabalho, a fome e a miséria, 

e a concentração de renda sem a devida atenção (Deponti, 2001). 

Especificamente na agricultura familiar, Santos, Siqueira, Araújo e Maia (2014) 

enfatizam a importância do reconhecimento dos aspectos social e econômico considerando as 

características peculiares de participação de toda família no desenvolvimento das práticas 

agrícolas e de ser desenvolvida no próprio local em que a família reside. Para Mello (2009), a 

discussão sobre a importância e o papel da agricultura familiar para o desenvolvimento 

sustentável vem ganhando força devido à sua capacidade de absorver mão de obra e gerar renda 

para muitas famílias. 
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Assim, como em todo o mercado, novas estratégias passaram a integrar o setor 

agrícola. A diversificação de atividades, a pluriatividade e a agregação do trabalho da mulher 

estão cada vez mais presentes nas pequenas propriedades familiares, permitindo maiores 

oportunidades de renda e reprodução das unidades produtivas familiares.  A diversificação de 

atividades aparece como elemento essencial para complementação da renda, enquanto que a 

pluriatividade propicia melhores condições de vida aos agricultores (Balsan, 2001). 

2.1.2 Diversificação e Pluriatividade 

Apesar do destaque da agricultura familiar no cenário brasileiro, principalmente pela 

produção de produtos básicos como feijão, mandioca, milho, café e arroz, grande parcela dos 

produtores de alimentos integram a classe de pobreza rural estabelecida há décadas. Uma das 

causas dessa baixa renda de parte da população, pode ser resultado da dependência econômica 

dos agricultores da produção de commodities, que possuem alto custo de produção e baixo 

rendimento devido ao ambiente altamente competitivo, cercado por grandes produtores. A 

pobreza do meio rural não é caracterizada como extrema, considerando a produção de 

subsistência, e sim uma pobreza financeira, ou seja, de entradas monetárias (Simonetti, Perondi, 

Kiyota, Oliveira, & Valandro, 2011). 

O setor agrícola, assim como os demais setores da economia, passou por um profundo 

processo de transformação. Apesar disso, a produção familiar permaneceu importante para a 

agricultura (Villwock & Perondi, 2016). Com a mercantilização da vida social e produtiva, 

ocorreu uma forte dependência do mercado de insumos de produção e contratação de mão de 

obra. Porém, essas mudanças também favoreceram a diversificação econômica das unidades de 

produção rurais (Simonetti et al., 2011). 

Na visão de Dutra, Mendonça e Casarotto (2016), as oportunidades, no que tange à 

diversificação da produção agrícola, destacam-se principalmente em estabelecimentos rurais 

familiares. A diversificação aparece como uma necessidade para a sobrevivência econômica, 

no entanto, em muitas regiões, pequenas propriedades ainda persistem em trabalhar com a 

monocultura, que gera baixa lucratividade. Além da dificuldade enfrentada para a expansão da 

propriedade, a resistência à diversificação produtiva impacta também no desenvolvimento 

econômico da região, principalmente em regiões onde a base agrícola é formada por pequenas 

propriedades. 
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Em meio às transformações do espaço rural, no qual evidencia-se a diminuição da 

renda agrícola e a busca por outras atividades para complementação da renda, Marafon e 

Ribeiro (2006) consideram o surgimento de unidades familiares de produção pluriativas. 

Para Mattei (2007), a pluriatividade em muitos casos tem sido relacionada para 

explicar em profundidade o processo de diversificação do trabalho nos estabelecimentos rurais. 

No entanto, a pluriatividade compreende as práticas (agrícolas e não-agrícolas) que devem estar 

conectadas aos interesses dos grupos sociais que as praticam. 

A pluriatividade, segundo Schneider (2003) apresenta um novo conceito para a 

unidade de produção e reprodução familiar, no qual atividades não agrícolas integram a 

economia das propriedades. Esse fenômeno refere-se à combinação de atividades agrícolas com 

outras formas de ocupação não-agrícola por pelo menos um dos membros da família da unidade 

de produção (Schneider, 2005). 

Para Mattei (2007), a pluriatividade integra uma nova perspectiva no cenário agrícola, 

considerando a agricultura em tempo parcial, até há pouco tempo condenada, como uma 

condição para o desenvolvimento rural. Além disso, essa prática é vista como um dos fatores 

responsáveis por frear a saída brusca da população do meio rural, por meio de um novo sentido 

produtivo no espaço rural. 

2.2 SUCESSÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR 

Dentro do contexto da reprodução social está inserido o processo de sucessão 

(Spanevello, 2008). A reprodução social compreende a continuidade das estruturas, práticas e 

instituições sociais (Brumer & Anjos, 2008). Na concepção de Gasson e Errington (1993, como 

citado em Spanevello et al., 2011), a reprodução social na agricultura familiar refere-se à 

continuidade das propriedades ao longo das gerações. 

Almeida (1986) complementa que a reprodução social compreende o ciclo curto e o 

ciclo longo.  O primeiro, também chamado de ciclo anual, combina trabalho, recursos naturais 

e o conhecimento tradicional, visando atender o consumo da família. Esse ciclo relaciona-se a 

perspectiva econômica, que preserva as famílias via trabalho e consumo. Já o ciclo longo, trata 

efetivamente de como as famílias se perpetuam, sua reprodução no ciclo geracional, sob a lógica 

de parentesco, que envolve o nascimento, casamento, morte e herança.  
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Para Gasson e Errington (1993, como citado em Weisheimer, 2009), a reprodução 

social nos estabelecimentos agropecuários familiares depende da formação de novas gerações 

de agricultores, que envolve um processo composto por três partes:  

a) sucessão profissional: que trata da passagem das responsabilidades sobre o negócio 

e da capacidade de utilização do patrimônio para a próxima geração, bem como a 

qualificação necessária para a inserção do novo agricultor no mercado; 

b) transferência legal da propriedade da terra e dos ativos existentes: por meio do 

processo de sucessão patrimonial através da escolha de um entre os possíveis 

herdeiros; 

c) aposentadoria da atual geração: transferência das responsabilidades e poder para a 

geração seguinte, em virtude de cessar o trabalho e, consequentemente, o poder da 

geração atual. 

No contexto da dinâmica sucessória, definida por Hutson (1987) como a transferência 

gradual do controle da propriedade de uma geração para outra, a sucessão sempre foi 

significativa na agricultura familiar, porém, com a evolução da realidade rural, a ocorrência da 

sucessão assumiu papel crucial para a manutenção dos empreendimentos dessa natureza. 

Diferentemente de como ocorre em outras profissões, Abramovay et al. (1998), 

apontam que o exercício profissional por parte das próximas gerações de agricultores, envolve 

mais do que o aprendizado de um ofício, a gestão de um patrimônio imobilizado em terras e 

capital. O patrimônio, fruto do trabalho de toda família, possui uma dupla representação social: 

de um lado simboliza a base material de um negócio mercantil, e por outro representa a 

organização da vida familiar, pois nele os membros da família vivem desde criança. Para 

Silvestro et al. (2001, p. 25) “não existe atividade econômica onde as relações familiares 

tenham tanta importância como na agricultura”.  

A sucessão é um processo que envolve o ciclo de vida da família, Hutson (1987) 

apresenta quatro estágios que compreendem esse processo: no primeiro, quando criança, os 

filhos se dedicam integralmente aos estudos, no entanto começam a ter o primeiro contato com 

o trabalho, sob a supervisão dos pais; no segundo, tanto o pai, quanto o filho decidem 

intensificar o trabalho e a participação do filho nele; no terceiro, o filho recebe mais 

responsabilidades e percebe-se a implementação de novos métodos de desenvolver o trabalho, 

o trabalho do filho tem grande importância para a família; e, no quarto estágio, o pai retira-se 

da gestão da propriedade e ocorre a transferência da herança para o sucessor.  
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Gasson e Errington (1993), citados por Spanevello (2008), afirmam que a sucessão nos 

estabelecimentos agropecuários familiares depende da formação de novas gerações de 

agricultores e conceituam quatro modelos de sucessão: 

a) o filho reside em um estabelecimento independente dos pais e é responsável por ele 

financeira e administrativamente, assumindo o estabelecimento paterno em caso de 

aposentadoria do pai; 

b) o filho possui um estabelecimento separado e possui parte da autonomia sobre ele, em 

uma atividade específica por exemplo. Possui relativa independência financeira que 

lhe permite a construção de algum capital próprio e reproduz as habilidades 

aprendidas com o pai; 

c) o filho reside com o pai e eles trabalham de forma conjunta, sendo a responsabilidade 

do filho aumentada de forma gradativa, podendo tomar decisões em acordo com o 

pai; 

d) o filho mora com o pai e é tido como uma força de trabalho importante no 

estabelecimento, porém tem baixa participação no processo decisório. Assume como 

sucessor em caso de morte ou aposentadoria do pai. A pouca experiência 

administrativa durante sua vida na propriedade o torna um sucessor menos preparado. 

 A ocorrência da sucessão resulta na continuidade da propriedade familiar e, 

consequentemente, a permanência da família no campo. Todavia, Costa (2011), afirma que para 

que seja assegurado o prosseguimento do patrimônio familiar é necessário que seus 

descendentes tenham como projeto de vida dar continuidade a esse segmento. É válido destacar 

que os agricultores idealizam em seus filhos a sucessão do patrimônio.  

Embora a questão sucessória seja decisiva para continuidade de qualquer 

empreendimento familiar, seja ele agrícola ou não, no caso da agricultura familiar a sucessão 

apresenta uma particularidade decisiva, na qual a gestão não pode ser dividida entre dois ou 

mais irmãos na maioria dos casos, devido a questões culturais, diferentemente do que acontece 

nos empreendimentos fundados no emprego assalariado (Abramovay et al., 1998). 

Neste subcapítulo será discorrido sobre a sucessão na agricultura familiar 

considerando as mudanças do cenário rural e os consequentes impactos na realidade das 

propriedades familiares. 
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2.2.1 A profissão de agricultor como um modo de vida 

No século XIX, ainda no início da colonização da região sul do Brasil, marcada por 

imigrantes de origem alemã e italiana, o trabalho centrava-se em reproduzir as unidades 

familiares. A extensão de terras desocupadas permitia a migração dos filhos para novas áreas 

ou ainda era possível dividir a propriedade entre os herdeiros. Contudo, com as sucessivas 

divisões da terra, chega-se a um limite de viabilidade que passou a comprometer a partilha 

igualitária da terra, pois a parcela destinada aos herdeiros não era suficiente para garantir a 

subsistência de todos (Brumer, 2007).   

O processo de sucessão no Brasil, até meados de 1970 caracterizava-se pela tradição 

cultural, que priorizava o acesso à sucessão ao filho mais velho (primogenitura) ou ao mais 

novo (ultimogenitura ou minorato), deixando parte da família fora do processo, principalmente 

as filhas. O ofício de agricultor era passado de pai para filho naturalmente, com o desempenho 

das atividades cotidianas e as políticas públicas estavam distantes da realidade do campo 

(Kischener, Kiyota, & Perondi, 2015). 

Abromavay et al. (1998) acrescentam que até o final da década de 1960 os agricultores 

do sul do país produziam além de alimentos e matéria prima, algo ainda mais importante para 

a categoria: novas unidades de produção familiar. A garantia da instalação das novas gerações 

na atividade até esse período se dava de quatro formas: pela instituição do minorato, que 

reservava o direito à terra ao filho mais novo e esse em contrapartida assegurava os cuidados 

aos pais na velhice; pelo esforço em oferecer aos filhos mais velhos condições e meios para que 

pudessem reproduzir a profissão, já que a herança ficaria com o filho mais novo; pela 

valorização da agricultura como forma de realização na vida adulta; e pela possibilidade de 

aquisição ou ocupação de áreas de terra em virtude da mobilidade dos agricultores em busca de 

novas áreas. 

O processo sucessório nesse período, segundo Mello et al. (2003) estava centrado na 

estratégia de transferência da terra ao filho mais novo, ou seja, predominava a característica do 

minorato. No entanto, enquanto isso não se concretizava, os esforços paternos voltavam-se para 

oferecer aos demais filhos condições para que também pudessem se instalar como agricultores 

em seus próprios estabelecimentos. O objetivo paterno era apoiar e auxiliar os filhos mais 

velhos a adquirir novos lotes de terras, assim, enquanto o filho mais novo trabalhava com o pai, 

estava na prática colaborando com os irmãos mais velhos para a aquisição de seu lote de terras. 

O sucessor recebia uma parte maior do que seus irmãos, que era entendida como uma 

contrapartida com os gastos para manutenção dos pais que ficaria a seu cargo até a morte. Já as 
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mulheres, recebiam a sua parte em uma modesta quantia de dinheiro e enxoval para o 

casamento, que compreendia roupas de cama, utensílios domésticos e costumeiramente uma 

máquina de costura, dependendo das condições econômicas da família. As mulheres não 

recebiam terra como herança, pois acreditava-se que ela se casaria com um agricultor e dessa 

forma não se justificava ceder as mulheres parte da terra que passaria integrar o patrimônio de 

outra família. Assim, às filhas restava três opções: o casamento, o ingresso na vida religiosa ou 

o celibato civil (Carneiro, 2001). 

Nesse contexto, Spanevello (2008) evidencia que os filhos reproduziam a profissão 

paterna e as filhas a profissão materna, reproduzindo não só a família ao dar seguimento ao 

estabelecimento, mas também o coletivismo familiar. A disposição dos filhos em ser agricultor 

é um processo que resulta da atuação de toda a família. 

Contudo, a partir dos anos 70, ocorre um rompimento nesse padrão de reprodução, 

emergindo a questão sucessória na agricultura familiar, onde a antiga naturalidade na formação 

de novas gerações de agricultores é interrompida pelo desencontro entre a oferta de terras das 

gerações envelhecidas e as expectativas profissionais dos jovens que vão além das propriedades 

paternas (Silvestro et. al., 2001). 

Ademais, Carneiro (2001) acrescenta que a partir desse período, marcado pelo 

investimento na modernização agrícola e diversificação da produção, foi possível a liberação 

de parte de mão de obra familiar e assim novas estratégias passaram a integrar o futuro dos 

prováveis sucessores, tal como a preparação para o mercado de trabalho urbano. 

Com a modernização da agricultura, integração rural-urbana e industrial-agrícola, de 

diferentes valores e sociabilidades, inicia-se uma nova fase no espaço rural marcada por 

dificuldades em garantir a sucessão familiar (Kischener et al., 2015), assunto abordado na seção 

subsequente. 

2.2.2 Mudanças no processo de sucessão 

Assim como em outros negócios familiares, a continuidade das atividades nas 

propriedades rurais depende de um planejamento entre os possíveis sucessores e os atuais 

proprietários, a inocorrência desse pode sujeitar rupturas na atividade econômica (Ahlert, 

2009). Mesmo frente as mudanças ocorridas no cenário rural, a sucessão ainda obedece aos 

antigos padrões, que a caracteriza como um processo de responsabilidade do pai e é resolvida 

de forma tardia, no momento em que atingem a incapacidade física para o trabalho (Spanevello, 
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2008) ou ainda resolvido através de partilha judicial quando ocorre o falecimento do patriarca, 

como apresentado por Ahlert (2009).  

Considerando esses possíveis conflitos, Costa et al. (2012) ressaltam que 

independentemente de como será a condução do encaminhamento do estabelecimento aos 

filhos, é importante decidir antecipadamente a forma de transmissão do patrimônio para evitar 

disputas entre os descendentes no momento da partilha. Na visão de Hutson (1987), a 

transferência bem-sucedida do controle da propriedade é fundamental para manter a unidade de 

produção viável. 

Nesse contexto, Mello et al. (2003) afirmam que o processo sucessório na agricultura 

familiar está centrado em torno da figura paterna, que determina o momento e a maneira que 

serão repassadas as responsabilidades sobre a gestão do estabelecimento para a próxima 

geração. As condições econômicas e sociais que os agricultores têm a oferecer a seus filhos 

interferem no momento da sucessão, podendo instigá-la ou rompê-la.  

Brumer (2007), ao avaliar os estudos sobre a temática, evidencia dois temas 

recorrentes que influenciam na decisão de permanência no campo: a visão negativa da atividade 

agrícola e os benefícios que ela propicia; e as características ou problemas no processo de 

transferência do estabelecimento familiar à nova geração. Apesar do aspecto tardio que envolve 

o processo de sucessão na agricultura, Fischer e Burton (2014) evidenciam que a sucessão não 

é uma questão de escolha em determinado ponto crítico no ciclo de vida familiar, mas sim um 

processo de longo prazo de desenvolvimento e preparação do filho para assumir como o 

sucessor na atividade paterna. A socialização com a propriedade na infância é extremamente 

importante para o desenvolvimento de uma relação de compromisso entre o provável sucessor 

e o meio em que está inserido.  

O futuro das unidades de produção familiares está diretamente relacionado com o 

apego da próxima geração aos negócios familiares e sua intenção em prosseguir com o 

patrimônio no futuro (Suess-Reyes & Fuetsch, 2016). 

A partir dessas considerações que envolvem as modalidades de suceder a profissão 

paterna bem como a convivência com o meio desde a infância, Spanevello (2008) conclui que 

a literatura referente à sucessão na agricultura familiar compreende dois aspectos:  

a) a sucessão é um processo composto por diferentes fases/estágios; 

b) a sucessão é marcada pela socialização dos filhos desde a infância nas atividades 

agrícolas desempenhadas na propriedade. 

Além das características familiares, do processo de ensino-aprendizagem no trabalho 

familiar e dos valores familiares, a perspectiva de manter assegurada a sucessão na agricultura 
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familiar está relacionada às condições do meio rural, da sua proximidade geográfica, econômica 

e social com as cidades. Esses fatores passaram a ser considerados em função das mudanças da 

percepção dos jovens em relação a ocupação agrícola e ao modo de vida no meio rural 

(Spanevello, 2008). 

A aproximação do rural com o urbano permitiu a inserção de novos padrões de 

sociabilidade e modo de vida, os valores culturais urbanos passaram a integrar o espaço rural e 

a educação tornou-se mais acessível, fazendo com que as novas gerações passassem a ter maior 

período de estudo que seus pais (Kischener et al., 2015). Diferentemente das gerações passadas 

que estavam restritas a um campo social mais limitado, as novas gerações estão mais próximas 

de um campo de relações sociais cada vez mais amplo que possibilita repensar sobre suas 

expectativas e identidades pessoais e profissionais, abrindo espaço para a individualização que 

compromete a perspectiva sucessória dos estabelecimentos (Spanevello, 2008). 

Essa ruptura dos padrões anteriores, reflete também na postura das mulheres em 

relação ao casamento, educação e carreira profissional. A pressão da família e comunidade para 

que as moças se casassem com rapazes agricultores é superada pela contradição atual de muitas 

famílias, que incentivam a saída das filhas da propriedade em busca de oportunidades na cidade 

e a permanência dos rapazes na atividade agrícola (Bianchini, 2010). 

As transformações ocorridas no cenário rural denotam uma preocupação que não 

existia nas gerações passadas. No atual cenário busca-se manter pelo menos um dos (as) filhos 

(as) como sucessor para garantir a continuidade da propriedade e não necessariamente a 

permanência de todos os filhos como acontecia comumente, por desejo dos herdeiros 

(Spanevello, 2008). 

A busca por novas atividades ocupacionais, uma vida mais estável, com salários fixos, 

direitos trabalhistas, descanso nos finais de semana, que representam uma vida mais prazerosa 

e atrativa, faz com que os jovens deixem a propriedade (Winck, Pasqua, Fischer, & Gianezini, 

2013), justificando a afirmação de Abramovay et al. (1998), de que o êxodo rural nas regiões 

de predomínio da agricultura familiar atinge as populações mais jovens com muito mais ênfase. 

2.3 JUVENTUDE RURAL 

O interesse em realizar estudos sobre a juventude tem sido intensificado nos últimos 

anos devido a reinvindicação dos jovens em busca de maior visibilidade no que tange a políticas 

públicas geradoras de emprego, renda e lazer. O período chamado de “juventude” engloba 
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aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos, dificultando a delimitação e definição de 

quem é o jovem em determinada sociedade (Brumer, 2007).   

A juventude, segundo Wanderley (2007), é um momento no ciclo da vida caracterizado 

pela transição entre a infância e a vida adulta. A demarcação dessa etapa da vida é sempre 

imprecisa, porém é marcada pelo fim dos estudos, início da vida profissional, saída da casa dos 

pais, constituição de uma família ou simplesmente caracterizada pela faixa etária.  

Waiselfisz (2002) salienta que a definição de juventude pode receber várias conotações 

de acordo com as diversas áreas do conhecimento. O autor segue a definição da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a qual considera que a adolescência e a juventude se diferenciam 

pelas suas especificidades fisiológicas, psicológicas e sociológicas.  O conceito de juventude se 

resume a uma categoria essencialmente sociológica, que indica o período de preparação dos 

indivíduos para assumir o papel de adulto na sociedade, compreendendo o contexto familiar e 

profissional, estendendo-se dos 15 aos 24 anos. 

Como retratada por Weisheimer (2009), a juventude é um veículo de ligação entre o 

passado e o futuro, já que por meio dela a sociedade se altera continuamente. Com relação à 

juventude rural, essa categoria social é caracterizada pelas experiências de trabalho, 

sociabilidade, troca cultural e interação socioambiental (Galindo, 2014). 

No que diz respeito à atual juventude rural, é possível deduzir que sua situação 

geracional é diferente daquela de seus pais e avós. Nas gerações passadas, todos os filhos 

prosseguiam na atividade agrícola e cada um instalava-se em uma nova propriedade e o sucessor 

assumia a propriedade rural familiar (Matte, Chechi, Boscardin, Spanevello, & Andreatta, 

2014).  

Para Galeski (1979, como citado em Weisheimer, 2009), quando conceituada a família 

camponesa, os filhos aparecem como herdeiros e ao mesmo tempo trabalhadores da 

propriedade. A esses jovens é que se remete as dinâmicas de produção, reprodução, 

transformação e decomposição da unidade de produção familiar, visto que a sucessão 

geracional da unidade produtiva depende deles. 

 Os jovens rurais constituem uma categoria social específica em virtude de sua 

socialização no processo de trabalho familiar. Por fazerem parte de uma unidade doméstica, 

que ao mesmo tempo atua como unidade de produção agrícola, recebem saberes, normas e 

valores do universo familiar e das atividades praticadas. Essa socialização permite o 

conhecimento de saberes específicos ligados à agricultura, que os diferem de outros jovens, 

pois sua identidade social se constrói em relação ao trabalho familiar agrícola (Weisheimer, 

2009). 
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Apesar da responsabilidade que é remetida a esses jovens, o cenário rural vive uma 

situação de declínio nos últimos anos, marcada pelo crescente fluxo migratório da população 

rural, principalmente devido a migração ser predominantemente juvenil (Matte et al., 2014).  

Grande parte do cenário da agricultura familiar é representada pela juventude rural que sofre 

com a vulnerabilidade aos processos de mudança da conjuntura rural, ao estilo de vida e 

condições de trabalho. Esse cenário é um condicionante que muitas vezes leva essa parcela da 

população rural a tomar decisões que afetarão a reprodução social das famílias rurais, através 

do processo migratório, responsável por quebrar os mecanismos de hereditariedade (Costa, 

2011). 

A migração é um fenômeno resultante de diversos aspectos vivenciados pelo jovem 

desde a sua infância. Cabe destacar inicialmente as condições sociais das crianças no âmbito 

das comunidades rurais, que possuem características singulares, como a religiosidade, 

atividades lúdicas e esportivas, eventos culturais e ajuda mútua. Além disso, a socialização no 

meio rural recebe grande influência da convivência nas unidades de produção familiar, onde as 

relações de parentesco são acentuadas, em muitos casos envolvendo mais de uma geração 

residindo na mesma casa, intensificando o processo de ensino-aprendizagem (Stropasolas, 

2011). 

No entanto, Costa (2011) elucida que o contato com o meio urbano inicia com a 

frequência à escola, visto que geralmente apenas o ensino fundamental é ofertado no meio rural. 

Além disso, as opções de lazer e comodidade que a cidade oferece são atrativos que instigam a 

frequência no meio urbano. Esse contato tem provocado mudanças no seu modo de vida, visto 

que absorvem características dos jovens urbanos (Dantas, Conceição Júnior, Brito, & Chaves, 

2014).  

A busca por oportunidades no meio urbano interfere diretamente na sucessão devido à 

ausência de sucessores para assumir a propriedade, dessa forma os jovens residentes no meio 

rural configuram a categoria responsável pela continuidade ou não do trabalho dos pais nas 

atividades agrícolas (Facioni & Pereira, 2015). 

A saída dos jovens pode interferir também na redução das características agrícolas dos 

municípios, principalmente aqueles onde a agricultura familiar prevalece. Além disso, 

destacam-se os impactos sociais das comunidades, marcado pelo envelhecimento e 

masculinização no campo, já que a diminuição do número de jovens compreende também as 

moças, dificultando as possibilidades de casamento (Spanevello, 2008). 

No que tange especificamente à migração da população jovem feminina, Mesquita e 

Mendes (2012) ressaltam que é essencial compreender o espaço feminino na agricultura 



35 

 

familiar, considerando que uma das características desse modelo de produção é o controle da 

família, dessa forma todos os membros possuem uma parcela de contribuição no desempenho 

do trabalho. O trabalho feminino, apesar de ser pouco valorizado e quantificado tem grande 

importância na trajetória da família. 

A migração feminina é mais acentuada do que a masculina devido à perspectiva 

negativa das moças em relação seu futuro no meio rural. Essa posição, ainda mais crítica do 

que a dos jovens do sexo masculino, decorre da desvalorização das atividades que 

desempenham na propriedade e falta de oportunidade de atuação na atividade agrícola 

comercial, vistas apenas como auxiliares (Brumer, 2007).  

O ofício feminino é tido como uma “ajuda”, mesmo que sua carga horária seja igual 

ou superior à dos homens, considerando que conciliam os trabalhos domésticos, com a 

agricultura, cuidado com os animais e horta, além de se dedicar ao processamento de alimentos 

como queijos, manteigas, doces e embutidos que podem ser comercializados e contribuir com 

a renda da família (Mesquitas & Mendes, 2012). Além disso, Brumer (2004) destaca a 

responsabilidade das mulheres quanto ao cuidado e educação dos filhos. 

A dimensão de gênero, segundo Spanevello (2008), é diferenciada pelos próprios pais, 

que qualificam os filhos homens como os mais capacitados para prosseguir as atividades na 

propriedade. As mulheres são vistas como herdeiras por exceção, no caso de famílias em que 

há uma única filha ou de inexistir filhos homens ou ainda quando a moça é celibatária e partilha 

a sucessão com o irmão. 

Em virtude da desvalorização de seu papel na propriedade, em geral não sendo 

reconhecida como trabalhadora rural ou por não desejar para si essa função, as meninas são 

direcionadas a níveis mais elevados de educação (Carneiro, 2007). Além disso, a intensificação 

do fenômeno migratório decorre do incentivo dos pais para que suas filhas busquem novas 

oportunidades de trabalho e melhor qualidade de vida no meio urbano (Segundo e Silva, Diniz 

Filho, Maracajá, Maracajá, & Pereira, 2006) 

Considerando a nova realidade que a juventude rural está inserida, a decisão de 

migração é tomada com base em fatores de atração e expulsão. Os fatores de expulsão 

normalmente são anteriores aos fatores de atração, na medida que os indivíduos fazem uma 

comparação entre o modo de vida atual e a expectativa sobre a nova situação. Dependendo da 

perspectiva de análise, os estudos sobre a migração de jovens focalizam ora os atrativos no 

novo ambiente, ora os aspectos negativos que compreendem a realidade rural (Brumer, 2007). 
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2.4 ESTUDOS CORRELATOS QUE APONTAM OS FATORES QUE FAVORECEM A 

SUCESSÃO E A MIGRAÇÃO PARA O MEIO URBANO 

A fim de contribuir para o entendimento amplo da sucessão na agricultura familiar 

brasileira, embasado nas contribuições dos estudiosos da área, realizou-se um levantamento da 

produção científica brasileira sobre a sucessão na agricultura familiar publicada no período de 

2004 a 2016. 

Os artigos que compuseram a amostra deste estudo foram selecionados por meio de 

busca individual em periódicos classificados no sistema Qualis cadastrados na plataforma 

Sucupira da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), na área 

de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. As buscas ocorreram 

no período de outubro a dezembro de 2016. Inicialmente foram identificados os periódicos com 

qualificação A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5, totalizando 1024 periódicos. Foram excluídos da 

amostra os periódicos internacionais e com o escopo não relacionado às áreas abrangentes à 

administração, o que resultou em uma amostra prévia de 334 periódicos. 

A pesquisa foi realizada individualmente no portal de cada periódico selecionado, por 

meio de seus campos de ferramentas de busca. No entanto, 38 periódicos (33 classificados como 

B4 e 5 como B5 no sistema WebQualis), não apresentaram campo de pesquisa em seu portal, 

sendo, portanto, excluídos. Dessa forma, os artigos selecionados nesta pesquisa se originaram 

de 296 periódicos pesquisados. 

Para busca nas publicações foram utilizadas cinco palavras-chaves pesquisadas 

individualmente: sucessão agricultura familiar, sucessão geracional, reprodução social, 

juventude rural e jovens rurais, que resultaram em 2183 artigos. A princípio adotou-se como 

critério de exclusão os artigos com o título fora do contexto pesquisado e delimitou-se o período 

de publicação a partir do ano de 2004, resultando em 64 artigos previamente selecionados.  

Realizada a leitura do resumo, foram descartados mais 30 artigos que abordaram como 

tema central especificamente: reforma agrária, assentamentos, campesinato, educação no 

campo, PRONAF, contexto geral da agricultura familiar, ruralidade e desenvolvimento, dentre 

outros. A partir da leitura completa dos artigos restantes foram selecionados 34 artigos que 

compõem a amostra desta etapa do estudo. 

A produção científica brasileira acerca dos temas que envolvem a sucessão na 

agricultura familiar é ainda pouco explorada, o que pode estar relacionado ao fato de os estudos 

sobre a agricultura familiar serem recentes, visto que a incorporação da expressão agricultura 

familiar emergiu a partir da década de 1990, como retratado por Schneider e Niederle (2008). 
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Além do tema central “agricultura familiar” ter sido evidenciado há menos de três 

décadas, vale considerar que a preocupação com a dinâmica sucessória emergiu, segundo Matte 

et al. (2014), com o declínio da população rural brasileira nos últimos anos, marcado pelo fluxo 

migratório para o meio urbano, principalmente juvenil. 

Esses fatos justificam a maior concentração de publicações a partir do ano de 2011, 

sendo 2013 o pico de publicações da área, com 8 artigos, conforme Figura 2. 

 
Figura 2. Produção científica acerca da sucessão na agricultura familiar entre 2004 e 

2016 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Apenas 7 publicações foram escritas individualmente. Dessa forma, para os 34 artigos 

selecionados, identificou-se 74 autores. Desses, apenas 5 autores tiveram mais de uma 

publicação, especificamente 2 artigos cada, todos em parceira com outros autores.  

Quanto à instituição de origem, evidenciam-se as universidades localizadas na região 

sul do país, as quais possuem vínculo com 60,81% dos autores encontrados na pesquisa. Dentre 

os estados da região sul, destaca-se o Rio Grande do Sul, já que 48,64% dos autores possuem 

vínculo com as instituições dessa localidade, principalmente vinculados à Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, representada por 20 autores, conforme se apresenta na Figura 3. 
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Figura 3. Produção científica em sucessão na agricultura familiar por instituição de 

origem dos autores 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Após a análise quantitativa dos dados, os artigos foram classificados em três grupos 

temáticos:  sucessão na agricultura familiar, reprodução social e juventude rural. 

Com relação aos trabalhos que abordaram como tema central a sucessão na 

agricultura familiar, a Figura 4 apresenta os autores, título dos estudos e as principais 

contribuições dessas pesquisas. 

 

Autores Título dos estudos  Principais resultados 

Oliveria e 

Schneider 

(2009) 

O futuro das unidades familiares: uma 

análise das possibilidades de sucessão 

hereditária entre os agricultores 

ecologistas de Ipê (RS) 

Indicam que a agroecologia e a diversificação das 

atividades decorrentes dela criam novas condições 

para a manutenção de mais pessoas vivendo e 

trabalhando nas propriedades agrícolas, inclusive 

os jovens. 

Chemin e 

Alhert (2010) 

A sucessão patrimonial na agricultura 

familiar 

Analisam o processo de transferência dos bens 

patrimoniais de propriedades rurais da agricultura 

familiar e apresentam ações preventivas a fim de 

minimizar os problemas e conflitos que emergem 

na sucessão. 

Silva e 

Wizniewsky 

(2011) 

A produção do artesanato como 

estratégia de reprodução na agricultura 

familiar na comunidade Vila Progresso 

no Município de Caçapava do Sul-RS 

Apresentam a pluriatividade, exemplificada pelo 

artesanato, como uma nova atividade desenvolvida 

no campo independente do setor agrícola, como 

uma estratégia de permanência dos agricultores em 

suas terras. 

Costa e Ralish 

(2013) 
A juventude rural do Assentamento 

Florestan Fernandes no Município de 

Florestópolis (PR) 

Identificam que o abandono do campo não é o 

desejo dos jovens e sim uma necessidade. A saída 

do campo muitas vezes é incentivada pelos pais. A 

limitação da renda justifica a migração para o meio 

urbano. 

Figura 4. Artigos com tema central sucessão na agricultura familiar 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
Continua na próxima página. 
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Continuação da Figura 4. 

Mendonça, 

Ribeiro, 

Galizoni e 

Augusto 

(2013) 

Formação, sucessão e migração: 

trajetórias de duas gerações de 

agricultores do Alto Jequitinhonha, 

Minas Gerais 

Identificam mudanças nos padrões sucessórios de 

duas gerações de agricultores, no que tange aos 

níveis de escolaridade e na dinâmica tradicional de 

capacitação de jovens, que influencia nos percursos 

e inserção dos migrantes no mercado de trabalho. 

Winck et al. 

(2013) 

Processo sucessório em propriedades 

rurais na região Oeste de Santa Catarina 

Consideram a busca por uma vida mais estável, 

com salários fixos, direitos trabalhistas e com 

descanso nos finais de semana como fatores que 

estimulam o desligamento do jovem ao meio rural.  

Conclui que os jovens que permanecem na 

atividade agrícola, geralmente são filhos de 

produtores rurais com maior poder aquisitivo. 

Franzen 

(2014) 

A colônia em crise: a questão do meio 

ambiente, da agricultura e da sucessão 

familiar em debate no município de 

Itapiranga (1926-1960) 

Indica que a divisão de pequenos lotes de terras 

entre os numerosos filhos, em meados da década de 

1950, estimulou a migração para outras regiões e 

incitou a criação de novas perspectivas econômicas 

para as gerações vindouras. 

Facioni e 

Pereira (2015) 

Análise dos determinantes da sucessão 

em assentamento rural no estado de 

Mato Grosso do Sul 

Avaliam a importância da renda agrícola e tempo 

dos assentados no meio rural no processo 

sucessório, concluindo que quanto menor a renda 

mais se agrava o processo de sucessão e quanto 

maior o tempo no meio rural, maior será a escolha 

pela sucessão 

Hillesheim e 

Vizzotto 

(2015) 

A contribuição da formação por 

alternância na sucessão da agricultura 

familiar 

Apresentam a pedagogia da alternância como uma 

possibilidade para o jovem rural permanecer no 

campo e desenvolver o meio no qual está inserido, 

por meio de alternativas que viabilizem a pequena 

unidade de produção familiar, a fim de criar a 

possibilidade de sucessão no campo. 

Matte, 

Spanevello e 

Andreatta. 

(2015) 

Perspectivas de sucessão em 

propriedades de pecuária familiar no 

município de Dom Pedrito–RS 

Evidenciam o afastamento dos filhos das atividades 

da propriedade e ausência desses na tomada de 

decisões e na administração dos negócios como 

fatores que não os estimulam a ver a vida no meio 

rural como viável e sustentável. 

Pereira, Reis e 

Oliveira 

(2012) 

Abordagem sobre os processos 

sucessórios do campesinato a partir das 

relações de gênero 

Discorrem sobre a igualdade de gênero, ressaltando 

que embora as mulheres passem a receber parcela 

de terra como herança, essa área se mantém sob 

domínio do marido. 

Savian (2014) Sucessão geracional: garantindo-se 

renda continuaremos a ter agricultura 

familiar? 

Considera a renda como fator de grande influência 

na decisão de ficar ou partir. Apesar da relevância 

desse fator, a hierarquia doméstica, valorização do 

urbano, questões de gênero e outros fatores 

contribuem para a tomada de decisão. 

Figura 4. Artigos com tema central sucessão na agricultura familiar 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Em sua pesquisa, Costa e Ralish (2013) levantaram a hipótese de que o desejo dos 

jovens em abandonar o assentamento Florestan Fernandes no Município de Florestópolis - PR 

estava relacionado à atração pela vida urbana e suas comodidades. No entanto, a hipótese não 

foi confirmada, os pesquisadores comprovaram que a limitação da renda obtida na propriedade 

provoca o abandono do campo em busca da independência financeira, restando uma população 

rural envelhecida. Dessa forma, a saída do campo não é vista como um desejo, e sim, uma 

necessidade. 
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Facioni e Pereira (2015) também realizaram sua pesquisa em um assentamento, 

localizado no estado do Mato Grosso do Sul. Os resultados comprovaram que o processo de 

sucessão é dificultado em propriedades com menor renda e menor tempo no meio rural. Além 

disso, o futuro dessas unidades de produção é incerto devido à falta de estrutura, dificuldades 

de acesso às políticas voltadas à agricultura familiar e baixa escolaridade da população rural. 

O acesso à educação no campo é dificultado em virtude da falta de oportunidade ou da 

necessidade de locomoção para as cidades, que muitas vezes se torna inviável devido às 

obrigações com o trabalho na propriedade (Hillesheim & Vizzotto, 2015). Os autores estudaram 

a contribuição da pedagogia da alternância, uma proposta de ensino em que os jovens passam 

um período de internato na escola e outro na propriedade familiar, para a sucessão da agricultura 

familiar. O objetivo dessa modalidade de ensino, além da formação integral, é mostrar 

oportunidades para que o jovem desenvolva o conhecimento adquirido na escola em sua 

propriedade, visando a melhoria da renda e qualidade de vida da família.  

Nesse estudo, Hillesheim e Vizzotto (2015) identificaram que a possibilidade de 

estudar e continuar trabalhando na propriedade desenvolvendo o conhecimento adquirido na 

escola, incentivam os jovens da região do Alto Uruguai – RS a buscar a Casa Familiar Rural 

Santo Isidoro (CFRSI), que tem expressiva participação na manutenção do jovem na 

propriedade rural familiar, exercendo a profissão paterna. 

A qualificação, além de aprimorar o desenvolvimento das atividades já realizadas na 

propriedade, vislumbra a oportunidade de empreender novos negócios, promovendo a 

diversificação na agricultura familiar ou a pluriatividade, apontadas por Oliveira e Schneider 

(2009) e Silva e Wizniewsky (2011) como importantes estratégias de aumento de renda que 

motiva a manutenção das famílias no campo. 

Outro fator importante no contexto da sucessão familiar é discorrido no estudo de 

Chemin e Alhert (2010) que tratam dos aspectos legais da transmissão do patrimônio, o que 

geralmente ocorre quando o titular falece. Os autores evidenciam a importância de a família 

preocupar-se desde cedo com o processo sucessório para que os negócios e a vida no campo 

permaneçam, apresentando possibilidades legais adequadas enquanto os atuais proprietários 

estão vivos, como a doação de parte da propriedade, usufruto ou até mesmo parcerias com os 

filhos que continuam na propriedade para que disponham de recurso para compra da parte dos 

demais herdeiros. 

No contexto geral, os estudos analisados evidenciaram os prós e contras para a 

sucessão da atividade agrícola familiar. Dentre os fatores que desestimulam a permanência na 

atividade, os autores destacam a limitação da renda proporcionada por tal atividade, falta de 
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estrutura no meio rural, limitação de políticas públicas que incentivem o desempenho da 

atividade, participação tardia dos jovens nas decisões que envolvem a gestão da propriedade, 

dificuldade no acesso à educação devido à distância dos centros de ensino e também a 

desigualdade de gênero, que na maioria dos casos ainda atribui ao homem as responsabilidades 

sobre a gestão da propriedade. 

Por outro lado, as pesquisas também evidenciaram os fatores que sustentam a sucessão 

das propriedades agrícolas familiares, como o acesso à educação por meio da pedagogia da 

alternância, investimento na diversificação de atividades na propriedade, bem como a 

pluriatividade e agroecologia e a preocupação prévia sobre o destino da propriedade, no que 

tange ao repasse das responsabilidades e transferência dos bens. 

A sucessão familiar está associada à reprodução social, visto que faz parte desse 

processo composto por três partes: sucessão profissional, transferência dos bens e aposentadoria 

paterna. A Figura 5 apresenta os estudos classificados na temática reprodução social. 

 

Autores Título Contribuição para o campo de investigação 

Lacerda e 

Marques 

(2008) 

Agricultura orgânica, representação 

territorial e reprodução social da 

agricultura familiar 

Indicam a pluriatividade como base para a 

reprodução econômica e, ao mesmo tempo, familiar, 

fundada na preocupação ambiental e oferta de 

alimentos saudáveis. A partir da multifuncionalidade 

da agricultura, articula diferentes oportunidades que 

emergem das novas configurações do espaço rural. 

Pelegrini e 

Gazolla 

(2009) 

A agroindustrialização como 

estratégia de reprodução social da 

agricultura familiar 

Apontam a agroindustrialização familiar como uma 

estratégia de reprodução social e de desenvolvimento 

rural, responsável pela fixação das famílias no 

campo, pela diversificação de atividades produtivas 

nas propriedades rurais e pela geração de renda nas 

famílias. 

Corona 

(2011) 

A agricultura familiar na RMC: um 

olhar sobre a relação ambiente e 

sociedade a partir da comunidade de 

Mergulhão 

Apresenta estratégias concretas que permitem a 

reprodução da agricultura familiar, tais como a 

incorporação das novas ruralidades, representada 

principalmente pela pluriatividade como o turismo 

rural e a conversão para a produção “mais natural”. 

Redin (2011) Dentro e fora da porteira–os 

elementos condicionantes na 

estratégia de reprodução dos 

agricultores familiares fumageiros 

Discorre sobre as estratégias de reprodução social em 

duas categorias: amplas e restritas. As estratégias 

amplas referem-se à produção não agrícola, 

contextualizando a pluriatividade e 

multifuncionalidade na agricultura. Já as estratégias 

restritas envolvem as famílias agricultoras que 

sempre se dedicaram a um único cultivo. 

Figura 5. Artigos com tema central reprodução social 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
Continua na próxima página. 
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Continuação da Figura 5. 

Redin (2011) Dentro e fora da porteira–os 

elementos condicionantes na 

estratégia de reprodução dos 

agricultores familiares fumageiros 

Discorre sobre as estratégias de reprodução social em 

duas categorias: amplas e restritas. As estratégias 

amplas referem-se à produção não agrícola, 

contextualizando a pluriatividade e 

multifuncionalidade na agricultura. Já as estratégias 

restritas envolvem as famílias agricultoras que 

sempre se dedicaram a um único cultivo. 

Saron e 

Hespanhol 

(2012) 

Agricultura familiar e dinâmica rural 

no município de Urânia-SP: limites e 

possibilidades para a reprodução 

social 

Contextualizam a importância do perfil cada vez 

mais empresarial. Esse perfil empreendedor tem 

maior capacidade de oferecer condições para a 

sucessão na unidade produtiva familiar. Apresenta a 

importância da união dos agricultores em torno das 

organizações coletivas e desenvolvimento de 

atividades diversas na propriedade para 

fortalecimento da agricultura familiar. 

Costa (2013) Contornos do celibato no espaço rural: 

solteirões do sul do Brasil 

Apresenta o celibato rural masculino no sul do Brasil. 

A figura do “solteirão” é vista como consequência 

para a reprodução social no campo e por conseguinte 

a sucessão dos estabelecimentos rurais, 

principalmente os familiares. 

Silva, Netto e 

Silva (2013) 

Processo de reprodução social da 

agricultura familiar em Praia Grande 

(SC): dinâmicas demográficas e 

ocupacionais 

Apresentam a pluriatividade e a diversificação, com 

destaque para a agricultura agroecológica, como 

estratégias para garantir a reprodução social em meio 

ao novo rural marcado pela queda de renda e 

emprego agrícola, especialização produtiva e novos 

fenômenos demográficos, como a masculinização, 

envelhecimento e êxodo seletivo. 

Paixão, Mera, 

Diverio 

(2015) 

Reprodução da agricultura familiar 

frente ao modelo de desenvolvimento 

agrícola regional. 

Evidenciam a diversificação e pluriatividade, 

destacando a atividade leiteira como estratégia para 

o fortalecimento da agricultura familiar, visto que em 

pequenas áreas consegue-se produzir escalas 

competitivas que viabilizam a atividade e a 

permanência dos produtores no meio rural. 

Figura 5. Artigos com tema central reprodução social 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No que tange às contribuições para o campo de investigação, percebe-se forte 

influência da pluriatividade e diversificação da produção como estratégia de reprodução social, 

visto que foram consenso nos estudos elencados. 

Ao investigar uma comunidade na região metropolitana de Curitiba, Corona (2011) 

observou que as estratégias de trabalho adotadas pelos agricultores foram incrementadas a partir 

das atividades tradicionais desempenhadas pelos colonizadores tal como o cultivo da uva. O 

vinho, doces, embutidos e demais produtos artesanais provenientes da uva atraem e 

movimentam o turismo rural, que juntamente com atividades mercantis, autoconsumo, 

assalariamento externo à agricultura (relacionadas a pluriatividade, seja no mercado urbano-

industrial ou em novas atividades no espaço rural), conservação do meio ambiente em função 

das novas demandas pelo turismo rural movimentam a economia da comunidade garantindo a 

reprodução social. 
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Já Paixão, Mera e Diverio (2015) avaliaram a possibilidade de diversificação e 

manutenção de atividades pluriativas em uma região com baixa disponibilidade de área para 

produção, difícil acesso ao crédito e ao desenvolvimento tecnológico, o Alto Jacuí – RS. Nessa 

localidade, as atividades desenvolvidas estão concentradas na triticultura, sojicultora, produção 

de milho e de leite, comercialização de excedentes como carne bovina, verduras, ovos, frutas, 

legumes, fumo, mel, entre outros, que são vendidos na cidade, indústrias, ou até mesmo na 

propriedade. Dentre as atividades a produção leiteira apresenta maior fortalecimento econômico 

e consequente permanência da população no campo, pela viabilidade de desenvolver a atividade 

em pequenas áreas. 

Ainda no estado do Rio Grande do Sul, Pelegrini e Gazolla (2009) evidenciam a 

agroindústria familiar como uma importante estratégia de reprodução social, do ponto de vista 

econômico, social e produtivo, muitas vezes gerando maior renda do que as demais atividades 

agropecuárias como o cultivo de grãos. Dessa forma, é apontada como uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo para as unidades produtivas familiares. 

Percebe-se o extenso rol de atividades que podem ser exploradas no campo. 

Considerando essa realidade, os resultados da pesquisa de Saron e Hespanhol (2012) apontam 

a presença de um agricultor com perfil cada vez mais empresarial, com condições de gerir essas 

atividades e permanecer no campo, dispondo de melhores condições para proceder a sucessão 

da unidade produtiva familiar. 

Como agravante à reprodução social, o estudo de Silva, Netto e Silva (2013) enfatiza 

os fenômenos demográficos da masculinizacão e envelhecimento da população rural em virtude 

do êxodo seletivo, o qual tem remetido às cidades, principalmente jovens do sexo feminino, em 

busca de oportunidades de emprego não encontradas no campo, que geralmente estão 

relacionadas aos cuidados da casa, filhos e horta.  

Esses acontecimentos também foram estudados por Costa (2013), que abordou a 

ocorrência do celibato no sul do Brasil, fenômeno que resulta principalmente da intensificação 

da migração juvenil feminina para a cidade, contribuindo para a masculinizacão no campo e, 

consequentemente, gerando dificuldades em firmar laços matrimonias, o que contribui para a 

diminuição da reprodução social. 

É consenso nas pesquisas a influência da pluriatividade e diversificação de atividades 

agrícolas para assegurar a reprodução da agricultura familiar, enquanto categoria social. As 

pesquisas apontam diversas atividades como oportunidades de investimento nas propriedades 

rurais, tanto para propriedades com menor extensão de área de terra, que podem investir na 
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agroecologia através de hortaliças, pecuária e até mesmo agroindústrias, bem como para 

propriedades maiores, com melhores oportunidades para o cultivo de grãos. 

Além das estratégias que contribuem para a reprodução social, também é enfatizado o 

fator que compromete a reprodução: a migração juvenil, em maior escala pelo sexo feminino, 

impactando na masculinização no campo. Esse fenômeno compromete a constituição de laços 

matrimoniais e a consequente reprodução da categoria social, já que o casamento geralmente 

ocorre com jovens com vínculo no meio rural. 

Os fenômenos que englobam a classe jovem da população rural são de suma 

importância nos estudos relacionados à sucessão dos estabelecimentos rurais familiares. 

Portanto, a Figura 6 reúne os artigos que abrangem essa temática. 

 
Autores Título Contribuição para o campo de investigação 

Ferrari, 

Abramovay, 

Silvestro, 

Mello e Testa 

(2004) 

Dilemas e estratégias dos jovens 

rurais: ficar ou partir? 

Ressaltam que os jovens de 13 a 18 anos, principalmente 

as moças, não manifestam interesse em seguir a 

atividade agrícola. Já os jovens acima de 25 anos que 

ainda permanecem morando na propriedade são os 

candidatos naturais à sucessão no estabelecimento do 

pai 

Segundo e 

Silva et al. 

(2006) 

Agricultura familiar: um estudo 

sobre a juventude rural no município 

de Serra do Mel – RN 

Avaliam as condições de vida dos jovens no campo, um 

lugar bom para se viver, mas não oferece condições para 

o jovem permanecer morando nele. A maioria dos 

jovens tem intenção de sair do campo, quanto aos pais, 

sobressai o desejo que as filhas migrem em busca de 

novas oportunidades. 

Martins 

(2007) 

Juventude e juventude do campo: 

algumas considerações 

Mostra a importância da criação de políticas públicas 

que atendam às especificidades dos jovens rurais, bem 

como a participação efetiva das diversas organizações 

do campo. 

Pereira (2008) Educação, gênero e os projetos de 

vida dos jovens rurais de Baixada de 

Salinas (RJ) 

 

Evidencia o desejo dos jovens em desvincular-se da 

imagem tradicional do agricultor familiar. Aqueles que 

manifestam interesse em permanecer no campo utilizam 

a categoria administrador (a) para se referir ao seu 

futuro. 

Spanevello et 

al. (2011) 

A migração juvenil e implicações 

sucessórias na agricultura familiar 

Apontam a recusa dos filhos em suceder a profissão 

devido às dificuldades do trabalho no rural, busca de 

lazer, contato com o urbano, redução do número de 

filhos por família, falta de abertura dos pais para o 

desenvolvimento das atividades na propriedade ou 

oportunidade de empreender novas atividades e busca da 

autonomia financeira. 

Martins e 

Futemma 

(2012) 

O jovem e o turismo rural: o caso do 

assentamento Ipanema, estado de 

São Paulo 

Assinalam o turismo rural como alternativa para 

melhoria de renda e baixo impacto ambiental que 

favorece a   fixação dos jovens no espaço rural. 

Figura 6. Artigos com tema central juventude rural 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
Continua na próxima página. 
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Continuação da Figura 6. 

Mera e Netto 

(2012)  

População rural na Região do Alto 

Jacuí/RS: análise sob a perspectiva 

do desenvolvimento agrícola 

Justificam a migração para a cidade como expectativa 

dos pais em oferecer uma qualidade de vida melhor aos 

seus filhos, no quesito profissão. Com a saída dos jovens 

intensifica-se o arrendamento das terras a terceiros, 

devido a insuficiente mão de obra familiar para 

desempenho das atividades. 

Alves e Mota 

(2013) 

Trabalho familiar ou 

assalariamento? Dilema de jovens 

em comunidades rurais 

Indicam o fator renda como determinante para que os 

jovens permaneçam na atividade agrícola, evidenciando 

a busca de novas alternativas de renda por meio do 

assalariamento, até mesmo na agricultura, mas em 

propriedades vizinhas. Contudo, outros jovens anseiam 

encontrar fora da atividade agrícola seus projetos de 

vida. 

Faria e 

Macedo 

(2013)  

Meninas migrantes: a migração 

infanto-juvenil rural e sua inserção 

no trabalho doméstico urbano 

Apresentam a migração juvenil de meninas pobres de 

regiões rurais que deixam suas famílias para enfrentar o 

trabalho doméstico nos centros urbanos, crentes na 

melhoria da qualidade de vida. A concentração da 

migração contribui para que oferta de mão de obra seja 

superior à oferta de empregos, o que permite o 

rebaixamento dos níveis salariais.  

Drebes (2014) Projeto de juventude rural, campo de 

possibilidades e migração: um 

estudo documental do Centro de 

Desenvolvimento do Jovem Rural 

(CEDEJOR) 

Aponta a importância dos projetos institucionais 

desenvolvidos por entidades no que tange à capacidade 

de influenciar de forma prática a questão permanência 

dos jovens no meio rural ou migração para o meio 

urbano. 

Mera e Netto 

(2014) 

Diminuição da população rural na 

região do Alto Jacuí/RS: análise sob 

a perspectiva dos segmentos rurais 

Consideram que as pequenas propriedades de produção 

em escala, dependentes de financiamentos e 

prolongamento de dívidas, não conseguem gerar receita 

necessária para dar a qualidade de vida adequada para 

que os jovens rurais se sintam motivados a permanecer 

nelas. 

Boessio e 

Doula (2016) 

Jovens rurais e influências 

institucionais para a permanência no 

campo: um estudo de caso em uma 

cooperativa agropecuária do 

Triângulo Mineiro 

Mostram que na percepção do jovem rural, além do 

incentivo da família, a permanência no campo também 

recebe influência da cooperativa, por meio de condições 

para melhorias na produção agropecuária, sendo 

evidenciado a oferta de cursos de capacitação agrícola. 

Foguessato, 

Artuzo, Lago 

e Machado 

(2016) 

Fatores relevantes para a tomada de 

decisão dos jovens no processo de 

sucessão geracional na agricultura 

familiar 

Retratam a falta de renda satisfatória e ausência de 

políticas públicas como os principais fatores que 

motivaram jovens a deixar a propriedade agrícola, 

mantendo vínculo empregatício no meio urbano. 

Souza, Doula 

e Carmo 

(2016) 

Jovens rurais da Zona da Mata 

Mineira e projetos de vida 

profissional 

Destacam a ausência de políticas públicas e de 

instituições que atendam às peculiaridades juvenis no 

meio rural. 

Figura 6. Artigos com tema central juventude rural 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A migração juvenil é motivada por diversos fatores, além da questão da renda 

insatisfatória como já apresentado em outros grupos de análise. Dentre eles, a ausência de 

políticas públicas para incentivar a permanência juvenil no campo é notória. 

De acordo com Martins (2007), apenas no final do século XX os jovens rurais 

passaram a despertar o interesse dos pesquisadores. Embora tenham ocorrido avanços no 

âmbito das pautas de movimentos sociais e do Estado, a juventude rural ainda não possui 

participação efetiva na dinâmica das políticas públicas. 
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Corroborando esse posicionamento, a pesquisa de Souza et al. (2016) aponta a 

percepção negativa dos jovens rurais da Zona da Mata Mineira quanto à ausência de políticas 

públicas e instituições que atendam suas particularidades juvenis no meio rural, como o acesso 

à formação e à capacitação profissional, por meio da interiorização do ensino superior. 

Ainda no que tange à capacitação dos jovens, os estudos de Boessio e Doula (2016) e 

Drebes (2014) apresentam a influência das cooperativas e projetos institucionais em viabilizar 

a permanência do jovem no campo, por meio de programas que incentivem e promovam sua 

capacitação.  

Além dos fatores externos à propriedade, a recusa em suceder a profissão paterna 

também está relacionada à falta de abertura dos pais para o desenvolvimento das atividades, 

conforme apontado no estudo de Spanevello et al. (2011), realizado na região central do Rio 

Grande do Sul. Tal posicionamento muitas vezes está relacionado à crença paterna de que a 

educação formal adquirida pelos filhos é diferente das práticas tradicionais, gerando um espaço 

de conflito. 

Esse posicionamento empreendedor, muitas vezes não incentivado pelos pais, é tratado 

no estudo de Pereira (2008), que apresenta novas perspectivas da juventude rural, atribuindo 

uma nova identidade ao agricultor familiar, afastando-o da imagem de um rural atrasado, sem 

acesso à educação e tecnologia. Esses jovens buscam incorporar novos valores inclusive no 

âmbito da organização da produção familiar.  

Quanto ao êxodo rural feminino, o estudo de Segundo e Silva et al. (2006) justifica a 

intensificação desse fenômeno devido ao desejo dos pais de que suas filhas busquem novas 

oportunidades de trabalho e melhoria de qualidade de vida na cidade. 

Ainda conforme Segundo e Silva et al. (2006), na perspectiva dos jovens, o campo 

representa um bom lugar para se viver, no entanto, não oferece estrutura para permanecer 

morando nele. Tais fragilidades são apontadas por Spanevello et al. (2011) no que tange às 

estruturas comunitárias como escolas, igrejas, ginásios de esporte, entre outros, relacionando a 

falta de investimento com a diminuição da população local.  

Os estudos analisados nos três grupos temáticos permitiram identificar os principais 

fatores que contribuem para a manutenção do jovem no campo sucedendo a profissão paterna, 

bem como os que motivam a migração da população jovem rural para o meio urbano em busca 

de uma nova perspectiva de vida. A Figura 7 apresenta os fatores que favorecem a sucessão 

na agricultura familiar e a migração para o meio urbano. 
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Fatores que favorecem a 

sucessão na agricultura 

familiar  

Diversificação de atividades desenvolvidas na propriedade; Pluriatividade 

(artesanatos, agro industrialização, agroecologia, turismo rural); Capacitação 

profissional; Pedagogia da alternância; Incentivo da família; Transmissão 

gradativa das responsabilidades e do patrimônio; Perfil empreendedor; 

Envolvimento das cooperativas com os jovens rurais; Qualidade de vida no campo. 

Fatores que incentivam a 

migração dos jovens para 

o meio urbano 

Limitação da renda gerada na propriedade; Ausência de salário fixo; Busca por 

autonomia financeira; Limitação de políticas públicas que atendam às 

peculiaridades juvenis; Difícil acesso ao crédito; Infraestrutura precária do campo; 

Transferência tardia da herança e gestão da propriedade; Ausência dos filhos nas 

tomadas de decisões que envolvem a propriedade; Insatisfação da família com a 

atividade e o próprio meio rural; Visão negativa dos pais quanto ao futuro 

promissor no meio rural, principalmente em relação as filhas; Desigualdade de 

gênero; Dedicação em tempo integral as atividades, inclusive nos finais de semana; 

Contato com o meio urbano; Busca de lazer; Melhoria da qualidade de vida; 

Dificuldade de locomoção para estudar na cidade; Desejo de desvincular-se da 

imagem tradicional do agricultor familiar relacionada ao rural atrasado. 

Figura 7. Fatores favoráveis à sucessão na agricultura familiar ou migração para o meio 

urbano 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Apesar de a juventude rural representar o futuro das unidades de produção rural 

familiar, no contexto geral os estudos apontam limitações presentes no meio rural que 

incentivam a migração juvenil para as cidades. Dentre elas, as condições econômicas oferecidas 

pelos agricultores aos seus filhos, fruto das atividades desenvolvidas na propriedade, têm 

grande peso na decisão de permanecer no campo. 

A limitação da renda gerada na propriedade, de acordo com os estudos analisados, 

figura como principal fator que instiga os jovens a não suceder a atividade paterna, justificando 

a migração como uma necessidade e não como um desejo. Tal decisão está relacionada à busca 

por sua autonomia financeira por meio do trabalho assalariado na cidade. Além disso, a ausência 

de salário fixo no campo também contribui para a migração. 

A renda insatisfatória apontada nesses estudos pode ser resultado do insuficiente 

incentivo governamental e das instituições em que a classe agricultora está ligada. Esses fatores 

também são evidenciados nos estudos analisados, os quais apontam a ausência de políticas 

públicas direcionadas aos jovens e distanciamento das cooperativas dos possíveis sucessores 

como determinantes na decisão de deixar o campo. 

A falta de autonomia dos jovens em relação ao desempenho das atividades também 

estimula a busca por novas oportunidades de trabalho. A transferência tardia de 

responsabilidades no que tange à gestão da propriedade mantém o jovem restrito às ordens dos 

pais, impossibilitando a busca por novas oportunidades de investimento ou até mesmo novas 

formas de desenvolver o trabalho. 

Assim como as dificuldades do meio rural são percebidas pelos jovens, muitos pais 

também não consideram a agricultura como uma oportunidade de vida para seus filhos. Nesses 



48 

 

casos, é comum o incentivo paterno à saída dos filhos da propriedade, instigando-os a estudar 

a fim de conquistar um espaço no mercado de trabalho urbano. Tal desejo ocorre principalmente 

em relação às filhas, que no contexto geral manifestam menor interesse em permanecer no 

campo do que os jovens do sexo masculino. 

O contato com o meio urbano, geralmente para estudar, apresenta ao jovem uma nova 

realidade, com mais opções de lazer, vislumbrando melhoria de qualidade de vida. A 

dificuldade de locomoção para estudar na cidade, bem como a dedicação em tempo integral à 

propriedade, sem férias ou descanso nos feriados, também contribuem para a busca pelo modo 

de vida urbano. 

Por outro lado, os jovens que desejam prosseguir na propriedade, buscam desmistificar 

a imagem do agricultor ao rural atrasado. Esses jovens buscam qualificação profissional 

visando oportunidades de investimento no campo. Nesse quesito, a pedagogia da alternância 

destaca-se por sua contribuição na formação do jovem empreendedor rural. 

A ação empreendedora no campo tem grande responsabilidade em oferecer condições 

para a manutenção da classe dos agricultores familiares. Tal característica reflete na 

diversificação da produção e pluriatividade que contribuem para o incremento da renda. 

Além disso, a transmissão gradativa das responsabilidades gerenciais oportuniza aos 

jovens maior envolvimento com o trabalho, fortalecendo seu vínculo com a propriedade. Essa 

iniciativa dos pais antes de sua aposentadoria caracteriza-se como um incentivo para que os 

jovens permaneçam na atividade agrícola. 

O envolvimento das cooperativas com os jovens também contribui para a formação de 

empreendedores rurais e prospecção de novos cooperados. A participação efetiva dos jovens 

nessas entidades motiva seu envolvimento com as atividades da propriedade e desenvolve suas 

responsabilidades sobre ela. 

A qualidade de vida no campo é outro fator positivo evidenciado nas pesquisas. Apesar 

da dedicação integral ao trabalho, o campo, se bem estruturado, oferece melhores condições 

que a cidade grande. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa científica é essencial a escolha da 

metodologia a ser utilizada. De acordo com Barros e Lehfel (2000), a pesquisa científica 

objetiva solucionar problemas e esclarecer incertezas a partir da utilização de procedimentos 

científicos capazes de comprovar a veracidade dos fatos. A pesquisa científica, segundo os 

autores, é capaz de identificar, esclarecer e compreender a realidade que está sendo estudada. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi abordada em caráter descritivo, evidenciada por 

Gil (2008) como aquela que objetiva descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. Fazem parte desse tipo de 

pesquisa o levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma população. Dessa forma 

pretende-se descrever as perspectivas de sucessão na agricultura familiar dos jovens rurais de 

municípios da região do município Palotina. 

A pesquisa também se enquadra como exploratória. Esse tipo de pesquisa, segundo 

Malhotra (2011), é usado quando se percebe a existência de um problema, mas não se sabe o 

porquê dele, seu objetivo é fornecer esclarecimentos e compreensão. A pesquisa exploratória é 

conduzida em uma amostra pequena e não representativa, assim os resultados podem ser 

utilizados como direcionamentos para pesquisas adicionais. Dessa forma, pretende-se 

compreender os motivos que envolvem a problemática das famílias sem sucessores em virtude 

da migração dos jovens para o meio urbano.  

 No delineamento dos procedimentos técnicos, inicialmente utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica. Como define Oliveira (2007), a pesquisa bibliográfica é um estudo direto em 

fontes que já são reconhecidas cientificamente e sua principal finalidade é possibilitar que o 

pesquisador tenha conhecimento sobre o tema em estudo através de obras, artigos ou 

documentos. 

A pesquisa bibliográfica norteou a segunda etapa da pesquisa, caracterizada por uma 

pesquisa de campo e contemplada por Marconi e Lakatos (1982) como uma investigação 

utilizada para obter informações sobre a problemática estudada, comprovar um fato 

supostamente provável ou ainda para descoberta de novos fenômenos.  
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Quanto ao método de investigação, foram utilizadas as abordagens quantitativa e 

qualitativa. O método quantitativo segundo Richardson (2012, p. 70) “caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação de tanto na modalidade de coleta de informações, quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, 

média, desvio padrão, às mais complexas”. 

Já a pesquisa qualitativa, de acordo com Richardson (2012) permite descrever a 

complexidade de determinado problema, compreender e classificar processos dinâmicos 

vivenciados por grupos sociais e possibilitar em maior nível de profundidade a compreensão 

do comportamento dos indivíduos.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Considerando a importância da agricultura familiar, nacional e internacionalmente, foi 

escolhido o município de Palotina – PR como município referência para este estudo, devido 

à representatividade da agricultura familiar neste local. De acordo com os dados do último 

Censo Agropecuário (IBGE, 2006), o município de Palotina possui 1082 estabelecimentos de 

agricultura familiar, que ocupam uma área de 21.541 ha, enquanto que os estabelecimentos não 

familiares totalizam 339 unidades com área de 39.568 ha. Além disso, o município sedia uma 

cooperativa agroindustrial, que está entre as duas maiores cooperativas singulares do Brasil. 

Além desse município, a pesquisa se estenderá a outros municípios da região oeste do 

Paraná, próximos à sua localização, dentre eles: Maripá, Assis Chateubriand e Terra Roxa. 

Esses municípios, também de grande representatividade da agricultura familiar, integram a 

pesquisa visto que pretendeu-se comparar as perspectivas sucessórias de jovens que estão 

participando de programas de formação com orientação à sucessão e jovens com o mesmo 

perfil, que não estão recebendo orientação formal. À vista desse objetivo, escolheu-se um 

programa de formação em andamento para investigar as perspectivas dos jovens. Esse programa 

compreende jovens residentes nos municípios mencionados (Palotina, Maripá, Assis 

Chateubriand e Terra Roxa). 

Portanto a pesquisa é constituída por dois grupos amostrais:  

a) Grupo 1 - Modular: jovens filhos de agricultores familiares com propriedade nos 

municípios de Palotina, Maripá, Assis Chateubriand e Terra Roxa, que estão 

participando do Programa de Formação de Liderança Jovem; 
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b) Grupo 2 – Comunidades rurais: jovens filhos de agricultores familiares residentes 

em comunidades rurais do município de Palotina. 

O Grupo 1 é constituído por jovens filhos de agricultores de municípios próximos ao 

município de Palotina que estão participando do Programa de Formação de Liderança Jovem, 

promovido por uma cooperativa agroindustrial da região oeste do Paraná. Esse curso é realizado 

no município de Palotina e é destinado a adolescentes e jovens preferencialmente entre 16 e 30 

anos - associados (as) ou filhos de associados (as) de uma cooperativa da região (o nome da 

cooperativa não é mencionado para preservar seu anonimato).  

De acordo com a cartilha da cooperativa que promove o Programa de Formação de 

Liderança Jovem, o objetivo geral é proporcionar à juventude capacitação e formação visando 

sua aproximação e maior envolvimento com a cooperativa. Quanto aos objetivos específicos, o 

programa visa: conhecer a juventude cooperada e integrar no cotidiano da cooperativa; 

apresentar noções importantes sobre cooperativismo e empreendedorismo; fomentar a 

importância do protagonismo juvenil; fortalecer a sucessão familiar; refletir sobre a necessidade 

de delinear um projeto de vida cooperativista; orientar a juventude cooperativista para uma 

atuação eficaz dentro da cooperativa, despertando o senso de liderança; e fortalecer a identidade 

da cooperativa entre os participantes.  

O Programa de Formação de Liderança Jovem é constituído por 6 módulos ofertados 

no período de março a novembro, que totaliza 96 horas/aula. Devido à essa característica esse 

curso é conhecido tanto na cooperativa como pelos participantes como “Modular”, sendo a 

partir desse momento assim referenciado nesta pesquisa. A edição de 2017, ofertou 38 vagas 

para jovens filhos de agricultores com propriedade nos municípios de Palotina, Terra Roxa, 

Assis Chateubriand e Maripá e é constituído pelos seguintes módulos de ensino: Projeto de vida 

e sucessão familiar, Cooperativismo, Comunicação e oratória, Mobilização e potencialidades 

humanas, Liderança e Educação cooperativista.  

Especificamente, o módulo de ensino “Projeto de vida e sucessão familiar” teve como 

objetivo despertar a consciência da força jovem e, consequentemente, da sua responsabilidade 

nos resultados da propriedade. Também objetivou ampliar a visão dos participantes quanto às 

suas possibilidades de contribuição para o fortalecimento do núcleo familiar, da cooperativa e 

do próprio cooperativismo. Esse módulo foi realizado nos dias 14 e 15 de março de 2017.  

Para definir o segundo grupo de pesquisa, buscou-se classificar as comunidades com 

maior concentração de agricultores familiares com residência naquela localidade. Nessa etapa, 

foram realizadas três visitas exploratórias na Secretaria Municipal de Agricultura e 

Departamento de Nota do Produtor do município de Palotina e no Sindicato Rural Patronal.  As 
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primeiras inserções do pesquisador ao universo de pesquisa são classificadas como “saídas 

exploratórias” por Rocha e Eckert (2008), essa etapa é norteada pelo olhar atento ao contexto 

e a tudo que acontece no espaço observado.  

A partir das visitas exploratórias realizadas no mês de junho de 2017, obteve-se uma 

descrição das comunidades rurais com maior ênfase de produtores familiares residindo naquelas 

localidades. Por meio da indicação dessas comunidades pelos técnicos da Secretaria Municipal 

de Agricultura, que atendem os produtores do município e comprovação pelos dados oriundos 

do cadastro do Departamento de Nota do Produtor, foram selecionadas duas comunidades para 

realização da pesquisa: Santo Antônio e La Salle. As indicações foram necessárias, pois o 

município não possui dados concretos sobre o número de residências em cada comunidade 

rural. 

Para a classificação dessas comunidades, considerou-se, além da concentração de 

agricultores familiares, o fato de as comunidades possuírem representatividade juvenil, sendo 

que a comunidade de Santo Antônio é uma das duas comunidades do município que tem um 

grupo de jovens, de cunho religioso e cultural. O Distrito de São Camilo também possui um 

grupo de jovens, porém possui características mais “urbanas”, já que grande parte dos 

moradores trabalha na cidade e reside em lotes pequenos, que inviabilizam a prática de 

atividades agrícolas, portanto não foi incluído na pesquisa. 

O Distrito de Vila Floresta também não foi selecionado para pesquisa pelo mesmo 

motivo, apesar da representatividade de moradores no local, mantém características urbanas e 

a grande maioria dos moradores trabalham como assalariados, conforme relatado por um dos 

servidores da Secretaria Municipal de Agricultura. 

As comunidades selecionadas possuem localização geográfica próxima, sendo que 

fazem divisa e possuem uma distância aproximada de 10 quilômetros até o perímetro urbano. 

Considerando esses fatores, optou-se por selecionar também a Linha Salette, devido à sua 

proximidade com as outras comunidades selecionadas, conforme mostra a Figura 8. 
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Figura 8. Localização das comunidades 

Fonte: Adaptado de Mapa da zona rural do munícipio de Palotina, Secretaria de Obras e Viação 

do Município de Palotina (2017) 

 

Após a definição do local de pesquisa houve a interação da pesquisadora com 

membros-chave das comunidades para identificar as famílias de agricultores familiares. 

Segundo uma representante da comunidade de Santo Antônio, na localidade residem 

101 famílias, que compreendem agricultores familiares, trabalhadores assalariados e 

aposentados. A comunidade La Salle possui aproximadamente 60 famílias e a Linha Salette 

possui 22 famílias, que, da mesma forma, possuem diferentes atividades econômicas. Para 

identificar as famílias de agricultores familiares que possuem filhos e que se enquadram nos 

requisitos deste estudo, foi feito um levantamento minucioso com o auxílio dessas lideranças 

locais.  

Para seleção dos jovens rurais (Grupo 2), como sujeitos de estudo, definiu-se os 

seguintes critérios: serem filhos de agricultores, terem idade para serem considerados jovens, 

entre 15 a 24 anos, conforme definido pela OMS e residirem na propriedade. 

A partir desse levantamento e seguindo os critérios estabelecidos, foram identificados 

26 jovens na comunidade de Santo Antônio, 18 jovens na comunidade La Salle e 10 jovens na 

comunidade Salette. 
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Trata-se, portanto, da utilização da técnica de amostragem intencional, que de acordo 

com Gil (2008, p. 94) “constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em 

selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser 

considerado representativo de toda a população”. No entanto, o autor enfatiza que o fato de 

alguns aspectos da amostra serem semelhantes em relação ao universo, a generalização não 

pode ser assegurada. 

Para Richardson (2012, p. 161), os elementos da pesquisa intencional “relacionam-se 

intencionalmente de acordo com certas características estabelecidas no plano e nas hipóteses 

estabelecidas pelo pesquisador”.  

Quanto à técnica de coleta de dados, foi utilizado um questionário, que de acordo com 

Gil (2008) é formado por um conjunto de questões com o propósito de obter informações sobre 

opiniões, crenças, sentimentos, valores, comportamentos, expectativas, aspirações, dentre 

outros, do grupo pesquisado. As perguntas, na maioria dos casos, foram formuladas oralmente 

pela pesquisadora. Conforme Gil (2008), esse modo de aplicação do questionário é classificado 

como questionários aplicados com entrevistas ou formulários. 

A aplicação do instrumento de coleta de dados ocorreu no período de julho a setembro 

de 2017. No Programa de Formação de Liderança Jovem foi possível aplicar o instrumento de 

coletada de dados a 32 jovens. No primeiro módulo, que ocorreu em fevereiro deste ano, 40 

jovens participaram, no entanto, no decorrer do curso alguns participantes desistiram devido à 

mudança para outra cidade para estudar, contratação de trabalho como jovem aprendiz na 

cooperativa e outros motivos particulares. Dentre os 32 jovens que estavam participando do 

Programa no período da aplicação do instrumento, foi possível entrevistar todos.  

A aplicação do instrumento de coleta de dados para esse grupo ocorreu em duas 

formas. A primeira ocorreu nos dias 14, 15 e 31 de agosto e 01 de setembro de 2017 no local 

de realização do curso, atingindo 27 respondentes. Nessa fase de coleta de dados foi possível 

aplicar o instrumento de coleta de dados como entrevistas. 

Como não foi possível aplicar o instrumento de coleta de dados aos demais 

participantes que frequentaram os últimos módulos, pois estavam ausentes nas datas 

mencionadas, e considerando que sua residência é em outro município, foi feito contato por 

meio eletrônico. Os dados dos participantes foram fornecidos pela cooperativa e após o contato, 

a coleta de dados foi concluída com os 5 participantes restantes.  

Nessa fase de coleta de dados, buscou-se orientar minuciosamente cada conjunto de 

pesquisa do instrumento de coleta de dados para que os respondentes pudessem entender com 

clareza o objetivo de cada questão, já que as questões não foram formuladas oralmente pela 
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pesquisadora, permitindo que as dúvidas fossem sanadas no momento da aplicação. Porém, nos 

casos em que ainda ficaram dúvidas foi realizada comunicação por meio eletrônico. 

Já no Grupo 2 foi possível atingir a totalidade dos jovens nas comunidades Santo 

Antônio (26 jovens) e Salette (10 jovens). Em contrapartida na comunidade La Salle foi 

possível entrevistar 12 jovens. 

Para aplicar o instrumento de coleta de dados ao Grupo 2, utilizou-se diversas 

estratégias a fim de atingir o maior número possível de jovens, dentre elas pode-se citar: 

deslocamento até as propriedades onde os jovens residem, universidade onde estudam, ponto 

de ônibus onde esperam para ir para faculdade, local de trabalho no meio urbano e participação 

no grupo de jovens. Além disso, foi organizado um encontro com os jovens da comunidade La 

Salle com uma confraternização, como forma de motivar a participação na pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados (Apêndice A) foi denominado PERSUMI 

considerando: PER: perspectiva, SU: sucessão e MI: migração e é composto por cinco 

conjuntos de análise, conforme apresentado na Figura 9, e foi aplicado da mesma forma para 

os dois grupos investigados. 

CONJUNTO 1 CARACTERIZAÇÃO DO PESQUISADO 

CONJUNTO 2 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

CONJUNTO 3 PARTICIPAÇÃO NA PROPRIEDADE E PRETENSÕES FUTURAS 

CONJUNTO 4 FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE PERMANECER NA 

PROPRIEDADE 

CONJUNTO 5 FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE MIGRAR PARA O MEIO URBANO 

Figura 9. Distribuição dos conjuntos de análise do instrumento de coleta de dados 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

A elaboração do PERSUMI foi norteada pelos princípios abordados na pesquisa 

bibliográfica. As questões 19, 20, 21, 25 e 29 foram embasadas no instrumento de pesquisa de 

Savian (2011).   

Evidencia-se a organização dos conjuntos de análise 4 e 5, embasados no levantamento 

da produção científica brasileira no período de 2004 a 2016 sobre a sucessão na agricultura 

familiar. Como resultado dessa pesquisa, foram elencados os fatores que contribuem para a 

permanência na propriedade e sucessão familiar e os fatores que contribuem para a migração 

para o meio urbano. A partir desse resultado, os fatores que contribuem para a sucessão familiar 

foram categorizados em subgrupos de análise, todos constituídos por três fatores, como mostra 

a Figura 10.  
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

Diversificação de atividades desenvolvidas na propriedade da família 

Pluriatividade desenvolvida na propriedade da família (artesanatos, agro industrialização, agroecologia, turismo 

rural) 

Renda proporcionada pela propriedade 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

Incentivo da família para permanecer na atividade agrícola 

Transmissão gradativa das responsabilidades da propriedade 

Definição sobre o momento de transmissão do patrimônio 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

Visão de oportunidade de expandir as atividades já desenvolvidas na propriedade 

Visão de oportunidade de empreender novas atividades na propriedade 

Ser dono do próprio negócio 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

Qualidade de vida no campo 

Apego ao modo de vida do meio rural 

Tempo de convívio no meio rural 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

Capacitação pessoal e profissional para desempenhar as atividades na propriedade 

Incentivo recebido por meio da educação formal (colégio/universidade) para permanecer na atividade agrícola 

Envolvimento com cooperativas ou outras entidades relacionadas à atividade rural 

Figura 10. Categorização dos fatores que compõem o Conjunto 4 do PERSUMI 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Da mesma forma, os fatores que contribuem para a migração para o meio urbano foram 

categorizados em subgrupos, também constituídos por três fatores, mostrados na Figura 11. 

SUBGRUPO PROPRIEDADE 

Limitação da renda gerada na propriedade 

Ausência de salário fixo 

Busca por autonomia financeira 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

Dedicação em tempo integral as atividades, inclusive nos finais de semana e feriados 

Penosidade do trabalho rural 

Desejo de desvincular-se da imagem tradicional do agricultor familiar relacionada ao rural atrasado 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

Ausência nas tomadas de decisões que envolvem a propriedade 

Transferência tardia da herança e gestão da propriedade 

Visão negativa dos pais quanto ao futuro promissor dos filhos no meio rural 

SUBGRUPO POLÍTICAS PÚBLICAS 

Limitação de políticas públicas que atendam necessidades juvenis no campo 

Limitação de programas de formação para agricultores/empreendedores rurais 

Difícil acesso ao crédito 

SUBGRUPO INFRAESTRURA DO MEIO RURAL 

Dificuldade de locomoção para estudar na cidade 

Figura 11. Categorização dos fatores que compõem o Conjunto 5 do PERSUMI 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
Continua na próxima página 
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Infraestrutura precária do campo (escolas, atendimento de saúde, igrejas, centros de eventos comunitários) 

Dificuldade de acesso à tecnologia (telefonia móvel, internet, etc.) 

SUBGRUPO INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

Contato com o meio urbano proporcionando uma visão de um novo modo de vida 

Acesso à educação 

Busca por melhoria da qualidade de vida/lazer 

Figura 11. Categorização dos fatores que compõem o Conjunto 5 do PERSUMI 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Após a aplicação do PERSUMI aos dois grupos pesquisados (identificados como Grupo 

1 e 2) os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e posteriormente organizados para 

avaliar as características dos pesquisados, das propriedades, bem como a participação na 

propriedade e pretensões futuras desses jovens, com o intuito de comparar os dados dos dois 

grupos. 

Os dados dos Conjuntos 4 - Fatores que favorecem a decisão de permanecer na 

propriedade e 5 - Fatores que favorecem a decisão de migrar para o meio urbano foram 

tabulados utilizando a sistematização mostrada na Figura 12, embasada na metodologia do 

modelo VAPERCOM desenvolvido por Brandalise (2008). 

O sistema de alocação de pesos permitiu identificar o grau de perspectiva para 

permanência na propriedade ou migração para o meio urbano. Para tanto, as questões foram 

tabuladas multiplicando o número de vezes de cada resposta (a) pela respectiva pontuação a ela 

atribuída (b).  Para escala de pontuação definiu-se a seguinte distribuição: 4 pontos para concordo 

totalmente, 3 pontos para concordo parcialmente, 2 pontos para não concordo nem discordo, 1 

ponto para discordo parcialmente e 0 para discordo totalmente.  

Após somaram-se todos os resultados (c) e dividiu-se o mesmo pelo número de 

questões (d) relacionadas aos fatores que favorecem a decisão de permanecer na propriedade 

sucedendo a profissão de agricultor ou fatores que favorecem a decisão de migrar para o meio 

urbano, o resultado (e) apresenta o grau de perspectiva sucessória ou migratória. 

 

 

 

 

 



58 

 

(a) Nº de Respostas (b) Pontuação (a x b) RESULTADO 

Concordo totalmente 4  

Concordo parcialmente 3  

Não concordo nem discordo 2  

Discordo parcialmente 1  

Discordo totalmente 0  

Soma dos resultados (c)  

Nº de questões (d)  

Resultado (e = c/d)  

Figura 12. Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva migratória e sucessória 

atribuídos aos Conjuntos 4 e 5 do PERSUMI 

Fonte: Adaptado de Brandalise (2008). 

 

A partir do resultado obtido com a pontuação na Figura 12, a classificação do grau de 

perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão de agricultor pode ser 

verificada na Figura 13. 

 

Grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão 

de agricultor 

Valores 

A) Possui alta perspectiva sucessória Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui perspectiva sucessória Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços para sucessão Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços para sucessão Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui perspectiva sucessória Até 0,8 

Figura 13. Grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão 

de agricultor 

Fonte: Adaptado de Brandalise (2008) 

 

Da mesma forma, a classificação do grau de perspectiva de migração para o meio 

urbano pode ser verificada na Figura 14. 

 

Grau de perspectiva de migração para o meio urbano Valores 

A) Possui alta perspectiva de migração Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui perspectiva de migração Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços para migração Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços para migração Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui perspectiva de migração Até 0,8 

Figura 14. Grau de perspectiva de migração para o meio urbano 

Fonte: Adaptado de Brandalise (2008) 
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3.4 LIMITAÇÃO DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Como limitações deste estudo destaca-se o tipo de amostragem utilizada, a amostra 

intencional. Como destacado por Richardson (2012), na prática dificilmente a amostra 

intencional é representativa do universo, pois para isso seria necessário o conhecimento 

detalhado de cada um dos elementos da população para determinar exatamente os sujeitos-tipos. 

No entanto, a escolha do tipo de amostragem para este estudo limitou-se à amostragem 

intencional em virtude de a pesquisadora não ter acesso ao número exato de famílias de 

agricultores familiares residindo em suas propriedades por comunidade rural do município de 

Palotina. A seleção das comunidades pesquisadas considerou dados do Departamento de Nota 

do Produtor e o conhecimento técnico de servidores da Secretaria Municipal de Agricultura. 

Além disso, o outro grupo de pesquisa é composto por jovens que estão participando o 

Programa de Formação de Liderança Jovem, ou seja, um grupo específico escolhido 

intencionalmente. 

Outra limitação relaciona-se à aplicação do instrumento de coleta de dados 

(PERSUMI), apesar de a amostra não ser grande, a ponto de não ser possível conseguir atingir 

todos os jovens relacionados, alguns jovens da comunidade La Salle se recusaram a participar 

da pesquisa alegando falta de tempo. Ademais, não foi possível entrevistar todos os jovens do 

Curso de Formação de Liderança Jovem pessoalmente, pois 05 jovens não compareceram nos 

encontros em que ocorreu a aplicação do PERSUMI, dessa forma, para esses jovens foi 

necessário enviá-lo por meio eletrônico. 

Apesar das limitações apresentadas, acredita-se ter contribuído para o entendimento 

das perspectivas sucessórias dos jovens da região ora estudada. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são analisados e interpretados os resultados obtidos por meio da coleta 

de dados resultante da aplicação do PERSUMI aos jovens filhos de agricultores da região de 

Palotina – PR. A análise é apresentada em três categorias: análise dos dados coletados no Grupo 

1 – Programa de Formação de Liderança Jovem, análise dos dados coletados no Grupo 2 – 

Comunidades rurais Santo Antônio, La Salle e Salette e por fim análise comparativa dos Grupos 

1 e 2. 

4.1 GRUPO 1 – JOVENS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA JOVEM 

O Conjunto 1 do PERSUMI buscou identificar o perfil dos jovens pesquisados. Dos 

32 jovens do Modular 53,13% são do sexo feminino enquanto que 46,88% são do sexo 

masculino. 

Quanto à idade dos participantes 71,88% estão na faixa etária de 15 a 19 anos, 

conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: Idade Grupo 1  

Idade Grupo 1 
Idade Número de jovens Percentual 

15 3 9,38% 

16 8 25,00% 

17 7 21,88% 

18 4 12,50% 

19 1 3,13% 

20 4 12,50% 

21 1 3,13% 

22 1 3,13% 

24 3 9,38% 

Total Geral 32 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Em relação ao estado civil, todos os entrevistados são solteiros e 59,38% residem na 

propriedade. Os demais (40,63%) não residem na propriedade, apesar de serem filhos de 

associados agricultores, que é o único requisito para participar do curso. 

Quando questionados se estão estudando, todos os respondentes afirmaram que sim, 

sendo que 62,50% estão cursando curso técnico, superior ou pós-graduação e os demais estão 
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no ensino médio. Dentre os jovens que estão na universidade (curso superior ou pós-graduação) 

ou colégio técnico, 20% afirmaram estar matriculados no Curso Técnico em Agropecuária e 

15% no Curso de Agronomia (graduação e pós-graduação). O Curso de Engenharia de 

Aquicultura também aparece com 5% das respostas. Percebe-se que 40% dos respondentes 

estão buscando capacitação profissional em áreas que sugestiona a atuação no meio rural, como 

apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15. Distribuição de cursos técnicos/superior Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Também buscou-se avaliar a escolaridade dos pais dos jovens participantes da 

pesquisa. Apenas 9,36% dos pais, segundo os entrevistados, possuem ensino superior 

incompleto ou pós-graduação, enquanto que 43,75% possuem ensino fundamental completo ou 

incompleto e 31,25% possuem ensino médio, conforme Figura 16. É importante mencionar que 

não houve resposta para as alternativas superior completo e pós-graduação incompleta  
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Figura 16. Escolaridade dos pais dos jovens do Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quanto à escolaridade das mães dos jovens pesquisados, percebe-se que 40,63% 

possuem ensino médio completo e 15,64% tiveram acesso ao ensino superior, quando somada 

a incidência de respostas em ensino superior completo, pós-graduação incompleta e pós-

graduação completa. No entanto, também é expressivo o número de mães que possuem apenas 

o ensino fundamental ou não concluíram esse nível de escolaridade, representados por 37,5% 

das respostas, como pode ser verificado na Figura 17. É válido destacar que não houve resposta 

na alternativa superior incompleto. 

 

Figura 17. Escolaridade das mães dos jovens pesquisados Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

O nível de escolaridade dos pais, quando comparado ao dos filhos, confirma o 

entendimento de Kischener et al. (2015), de que os novos padrões de sociabilidade e modo de 
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vida do meio rural permitiram maior acessibilidade à educação oportunizando as novas 

gerações maior nível de escolaridade que seus pais. 

Considerando os antecedentes históricos apresentados por Matte, Spanevello e 

Azevedo (2010), de que que filho de agricultor também seria agricultor, buscou-se avaliar se 

os pais dos jovens pesquisados são filhos de agricultores. A afirmação das autoras foi 

comprovada de forma expressiva, visto que todos os pais dos entrevistados são filhos de 

agricultores e somente 6,26% dos respondentes possuem apenas o pai ou a mãe que são filhos 

de agricultores, os demais tanto pai quanto a mãe são filhos de agricultores. 

O Conjunto 2 do PERSUMI buscou identificar as características das propriedades. 

Inicialmente, objetivou-se avaliar a área das propriedades, que foi descrita no instrumento de 

coleta de dados em alqueires paulistas (2,42 hectares). A opção pelo emprego dessa medida 

deu-se devido à sua popularidade na região estudada, onde comumente refere-se as áreas de 

terra em alqueires. Após a coleta de dados os valores foram convertidos para hectares. A 

distribuição do tamanho das propriedades respeitou o máximo de 4 módulos fiscais, que de 

acordo com o Instituto Ambiental do Paraná, nos municípios estudados (Palotina, Assis 

Chateubriad, Maripá e Terra Roxa) é representado por 72 hectares (IAP, 2017). 

Como apresentado na Figura 18, a grande maioria são pequenas propriedades, visto 

que 75% possuem até 48,4 hectares. Apenas 18,75% possuem área superior à 72,1 hectares, ou 

seja, maior que 4 módulos fiscais, o que descaracteriza a propriedade como familiar. 

 

Figura 18. Área das propriedades Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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propriedades, sendo que em 46,88% é a única atividade de produção desenvolvida. Em 34,38% 

das propriedades a agricultura é desenvolvida em conjunto com outra atividade, como 

avicultura, pecuária leiteira, suinocultura, piscicultura e gado de corte. Apenas 18,75% das 

propriedades possuem maior diversificação de atividades, com três ou quatro atividades 

econômicas desenvolvidas, como apresentado na Figura 19. 

 

 

Figura 19. Atividades econômicas agropecuárias Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Além dessas atividades, objetivou-se identificar se a família possui outras fontes de 

renda além das atividades agropecuárias, a fim de detectar propriedades pluriativas, 

caracterizadas por Schneider (2005) como aquelas que combinam atividades agrícolas com 

outras formas de ocupação não-agrícola por pelo menos um dos membros da família da unidade 

de produção. 

A Figura 20 mostra que metade das propriedades não possuem outra fonte de renda, 

enquanto que 37,50% das famílias contam com complementação da renda por meio de trabalho 

assalariado na cidade, 9,38% recebem aposentadoria e 3,13% prestam serviços agrícolas por 

meio da terceirização de maquinários para plantio, pulverização, colheita, dentre outras 

atividades. 
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Figura 20. Outras fontes de renda Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Após identificar as fontes de renda das propriedades questionou-se se a renda obtida 

é suficiente para manter a família e se possibilita investimentos na propriedade como, por 

exemplo, a aquisição de terra, maquinário e novas atividades. 

Quando retratada a manutenção da família, metade dos pesquisados demonstraram não 

enfrentar dificuldades, tendo em vista que a renda sempre é suficiente para manter a família, 

como indicado na Tabela 2. No entanto, quando a renda é relacionada à capacidade de 

investimento, apenas 12,5% afirmaram que sempre é possível investir, sendo que a maior 

incidência de resposta é algumas vezes, representando a metade das propriedades pesquisadas. 

É válido ressaltar que em 15,63% das propriedades raramente ou nunca é possível investir. 

 

Tabela 2: Avaliação referente à renda da propriedade Grupo 1  

Avaliação referente à renda da propriedade – Grupo 1 Modular 
Frequência A renda é suficiente para manter 

 a família 

A renda possibilita 

investimento 

Sempre 50,00% 12,50% 

Frequentemente 31,25% 21,88% 

Algumas vezes  18,75% 50,00% 

Raramente 0,00% 12,50% 

Nunca 0,00% 3,13% 

Total Geral 100,00% 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A partir da visão de Schwantes, Basso e Lima (2011) de que a maior ou menor 

capacidade da produção familiar contribuir para o desenvolvimento da nação está relacionada 

ao conjunto de políticas públicas direcionadas a esse segmento, buscou-se avaliar o 
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conhecimento das políticas públicas destinadas aos agricultores familiares pelos jovens 

pesquisados. 

Nesse quesito, 31,25% dos jovens afirmaram não ter nenhum conhecimento sobre as 

políticas públicas, enquanto que 68,75% demonstraram conhecimento. Para esses, elencou-se 

um rol de programas: Programa de aquisição de alimentos (PAA); Programa nacional de 

fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF); Programa de garantia da atividade 

agropecuária (PROAGRO); Programa nacional de alimentação escolar (PNAE); Programa 

nacional de crédito fundiário (PNCF); Programa nacional de acesso ao ensino técnico e 

emprego (PRONATEC) e, ainda, foi disponibilizada a alternativa “outro” a fim de averiguar 

qual/quais políticas não relacionadas no PERSUMI são conhecidas pelos pesquisados. As 

respostas são mostradas na Figura 21. 

 

Figura 21. Conhecimento sobre políticas públicas Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Dentre os programas elencados destacam-se o PRONAF e PROAGRO, com evidência 

ao PROAGRO que aparece em todas as respostas, ou seja, é conhecido por todos os jovens que 

tem algum conhecimento sobre políticas públicas. O PROAGRO segundo o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento é um programa que visa garantir a exoneração de 

obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, quando a liquidação seja 

dificultada em decorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e 

plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN (MAPA, 2017). 

Já o PRONAF é um programa que financia projetos que visem gerar renda aos 

agricultores familiares e assentados de reforma agrária. Tem como características as mais 

baixas taxas de juros dos financiamentos rurais e menores taxas de inadimplência entre os 
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sistemas de crédito do país. O programa permite financiamento para custeio da safra ou 

atividade agroindustrial, investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de 

produção e serviços agropecuários ou não agropecuários (SAF, 2017). 

Apenas 9,10% dos jovens demonstraram ter conhecimento em mais de dois programas 

de políticas públicas. Ressalta-se que não houve respostas adicionais, além do que foi disposto 

no rol de alternativas. 

Além do incentivo governamental para o fortalecimento da agricultura familiar, as 

cooperativas agropecuárias têm um papel importante para o desenvolvimento rural, 

considerando sua competência para obter ganhos econômicos e melhorias na qualidade de vida 

de seus integrantes (Boessio & Doula, 2017).  

De acordo com Spanevello e Lago (2007) as cooperativas podem ser uma referência 

para seus associados nas questões ligadas à gestão e organização produtiva da propriedade 

familiar, por meio da oferta de assistência técnica, crédito, disponibilidade de insumos, 

comercialização da produção e promoção de cursos de formação voltados à produtividade e 

produção agrícola.  

Nesse contexto, buscou-se avaliar se os jovens ou seus pais são associados à uma 

cooperativa. Como esse é um dos requisitos para participar do curso de formação, a afirmação 

foi unânime.  

Para finalizar o conjunto de questões sobre as características da propriedade, 

questionou-se sobre o acesso à internet na residência dos entrevistados. Todos os jovens 

afirmaram que possuem acesso à internet. Esse resultado exemplifica a aproximação do rural 

com o urbano, quebrando as barreiras de que a tecnologia está restrita ao meio urbano, como 

retratado antigamente. 

O Conjunto 3 objetivou investigar a participação na propriedade e pretensões futuras 

dos jovens. Quando questionados se desempenham atividades na propriedade 43,75% dos 

respondentes afirmaram não ter participação nas atividades, dedicando-se apenas aos estudos 

ou trabalho na cidade. Contudo, 56,25% afirmaram auxiliar nas atividades da propriedade, 

conciliando o trabalho rural com os estudos e/ou com o trabalho na cidade, como apresentado 

na Figura 22. 
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Figura 22. Participação nas atividades da propriedade Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para esses jovens foi indagado se recebem algo em troca pelo trabalho 

desempenhado na propriedade da família. A Figura 23 demonstra que apenas 5,56% dos jovens 

afirmaram não receber remuneração em troca, no entanto, percebe-se que a maioria que recebe 

algo não pode contar com a periodicidade desse recurso, visto que depende da disponibilidade 

dos pais, pois 50% pedem dinheiro aos pais quando precisam e 22,22% recebem dependendo 

das condições financeiras dos pais. Já 22,22% dos jovens são remunerados mensalmente ou de 

acordo com o rendimento das atividades da propriedade, por meio de porcentagem. 

 

 

Figura 23. Remuneração pelo trabalho na propriedade Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Além da atuação como parte da mão de obra buscou-se compreender a participação 

dos jovens na gestão da propriedade. A Figura 24 indica baixa participação dos jovens nas 

decisões que envolvem o futuro da propriedade, já que 37,50% não costumam opinar sobre o 

futuro da propriedade e outros 25%, apesar de ter oportunidade para sugerir, dificilmente 

interferem nas decisões que envolvem a propriedade. Destaca-se que no rol de alternativas para 

essa questão foi apresentada a opção “sou eu que administro a propriedade”, a qual não obteve 

respostas. Apesar desse resultado, 37,50% dos jovens têm a oportunidade de intervir nas 

decisões da propriedade e os pais se mostram receptivos às contribuições dos filhos. 

 

 

 

Figura 24. Participação na gestão da propriedade Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Ainda no que tange ao envolvimento com a propriedade, questionou-se sobre a 

possibilidade de investimento caso tivessem recursos disponíveis. Como apresenta a Figura 

25, a maioria dos jovens mostrou-se comprometida com a profissão dos pais, visto que 71,88% 

investiriam seus recursos na aquisição de terras, em novas atividades na propriedade ou ainda 

na ampliação com modernização das atividades já desenvolvidas na propriedade. A motivação 

para aquisição de imóveis urbanos foi pouco representativa (3,13%), contudo, 25% 

manifestaram interesse em investir nos estudos ou outras pretensões pessoais. 
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Figura 25. Motivação para investimento Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

As últimas questões do conjunto buscaram identificar as pretensões dos jovens e do 

núcleo familiar sobre a sucessão familiar, a partir da perspectiva dos respondentes. Logo, 

objetivou-se, inicialmente, compreender o tamanho das famílias, questionando sobre o número 

de irmãos dos jovens.  

Diferentemente das gerações passadas, 12,50% são filhos únicos, ou seja, a sucessão 

depende deles e não existe possibilidade de disputa como era comum antigamente. Dos 87,50% 

que possuem irmãos, evidenciam-se famílias pequenas, com dois filhos, já que 46,43% possuem 

apenas um irmão ou irmã. O número máximo de filhos nas famílias analisadas foram quatro 

filhos, representado por apenas 3,57% das respostas (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Número de irmãos dos jovens Grupo 1 

Número de irmãos dos jovens Grupo 1 
Nº de irmãos Representatividade 

1 homem 21,43% 

1 mulher 25,00% 

1 homem e 1 mulher 14,29% 

2 homens 10,71% 

2 mulheres 25,00% 

3 mulheres 3,57% 

Total Geral 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Além da característica de famílias pequenas, outro agravante é percebido quando 

questionado se os irmãos residem na propriedade. Metade dos jovens entrevistados não 

possuem irmãos que residem na propriedade e 10,71% possui apenas 1 irmão (ã) residindo na 

propriedade. Em apenas 39,29% das famílias todos os filhos residem na propriedade.  
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Optou-se por analisar especificamente os casos em que os jovens residem na 

propriedade. Dos 59,38% dos jovens que residem na propriedade (19), 17 possuem irmãos. 

Desses, 52,94% moram com os irmãos na propriedade e 11,76% possui apenas 1 irmão que 

ainda mora na casa dos pais.  

Por outro lado, 35,29% dos respondentes afirmaram que nenhum irmão reside na 

propriedade. Para esses casos, é possível considerar que a sucessão, apesar de possuírem 

irmãos, provavelmente irá depender deles, pois, seus irmãos já deixaram a propriedade. 

A partir do entendimento sobre quem constitui a família, buscou-se avaliar a 

preocupação dos pais em discutir com os filhos sobre o destino da propriedade quando não 

puderem mais trabalhar, bem como o incentivo para a permanência dos filhos na propriedade. 

A Tabela 4 mostra esses dados. 

 

Tabela 4: Destino da propriedade e incentivo para permanência no campo Grupo 1 

Destino da propriedade e incentivo para permanência no campo Grupo 1 
Frequência Discussão intrafamiliar sobre o  

destino da propriedade 

Incentivo dos pais para a 

permanência dos filhos na 

atividade agrícola 

Sempre 12,50% 28,13% 

Frequentemente 
18,75% 25,00% 

Algumas vezes  28,13% 37,50% 

Raramente 
21,88% 3,13% 

Nunca 18,75% 6,25% 

Total Geral 100,00% 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Percebe-se que a questão sucessória é pouco discutida nas famílias pesquisadas, 

considerando que 68,76% nunca, raramente ou algumas vezes debateram sobre o assunto. 

Apesar disso, 50,13% dos jovens sempre ou frequentemente percebem incentivo de seus pais 

para que permaneçam na propriedade sucedendo a atividade agrícola. 

Além do incentivo do núcleo familiar, buscou-se compreender o envolvimento dos 

jovens com a comunidade com intuito de verificar se os jovens têm afinidade com o modo de 

vida no meio rural. Essa questão permitiu que os jovens elencassem mais de uma resposta, de 

acordo com a sua realidade e as respostas consideradas foram apenas dos 19 jovens que residem 

nas propriedades, ou seja, participam de uma comunidade rural. 

 Dentre as atividades, a participação na igreja e nos eventos da comunidade 

destacaram-se com 69,23% das respostas. Evidencia-se que 46,15% dos entrevistados 
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participam de três ou mais atividades, o que demonstra maior envolvimento com a comunidade, 

como apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela  5: Participação nas atividades da comunidade Grupo 1 

Participação nas atividades da comunidade Grupo 1 
Atividades da comunidade Representatividade 

Igreja     7,69% 

Atividades esportivas 15,38% 

Eventos da comunidade 7,69% 

Igreja e eventos da comunidade 7,69% 

Igreja e atividades esportivas 7,69% 

Atividades esportivas e eventos da comunidade 7,69% 

Grupo de jovens, igreja e eventos da comunidade 7,69% 

Igreja, atividade esportivas e eventos da comunidade 15,38% 

Grupo de jovens, igreja, atividades esportivas, eventos da comunidade 23,08% 

Total Geral 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Considerando que as cooperativas e projetos institucionais, por meio da oferta de 

cursos de capacitação, contribuem para a manutenção dos jovens no campo (Boessio & Doula, 

2016; Drebes, 2014), objetivou-se avaliar o envolvimento dos jovens com entidades da classe 

(cooperativas, sindicatos, outras associações.) no que tange à participação em cursos, 

treinamentos e palestras. Conforme Tabela 6, dentre os entrevistados, 59,38% afirmaram 

participar desses eventos sempre ou frequentemente. Embora os entrevistados estejam 

participando de um evento desse cunho, 3,13% afirmaram nunca participar. 

 

Tabela 6: Participação em eventos promovidos por cooperativas ou entidades Grupo 1 

Participação em eventos promovidos por cooperativas ou entidades Grupo 1 
Frequência Representatividade 

Sempre 31,25% 

Frequentemente 28,13% 

Algumas vezes  28,13% 

Raramente 9,38% 

Nunca 3,13% 

Total Geral 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

As últimas questões foram direcionadas às perspectivas sucessórias diretamente. 

Quando indagados se na perspectiva dos pesquisados, algum dos filhos pretende ficar na 

propriedade, apenas 25% afirmaram que já se sabe quem irá ficar, enquanto que 3,13% 
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reconhecem que a propriedade não terá sucessor. Além disso, é válido ressaltar que 37,50% 

alegam não saber, pois a família não discutiu sobre o assunto, como verificado na Figura 26. 

 

Figura 26. Perspectivas dos filhos quanto à sucessão Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Por fim, como propósito desta pesquisa, foi indagado sobre as perspectivas futuras 

em relação à profissão e moradia dos jovens pesquisados. A Figura 27 apresenta que 25% 

tem como objetivo de vida morar e trabalhar no meio rural sucedendo a profissão dos pais. 

Além disso, é enfatizado o apreço dos jovens pelo meio rural, pois apesar de 21,88% estarem 

dispostos a se desvincular da profissão e estilo de vida de agricultor, 53,13% dos respondentes 

manifestaram intenção em apenas morar ou apenas trabalhar no meio rural. 

 

Figura 27. Perspectivas futuras Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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4.1.1 Perspectiva de permanecer na propriedade sucedendo a profissão dos pais – Jovens 

Modular 

A partir das perspectivas positivas ou negativas no que se refere à sucessão, o 

Conjunto 4 do PERSUMI objetivou identificar a representatividade dos fatores que contribuem 

para a permanência na propriedade e sucessão familiar e a partir deles gerar o grau de 

perspectiva sucessória. A frequência de respostas em cada item é verificada na Figura 28. 

 

Figura 28. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de 

permanecer na propriedade sucedendo a profissão de agricultor -  Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Diversificação de atividades desenvolvidas na propriedade da família 11 8 2 4 7 

02 Pluriatividade desenvolvida na propriedade da família  5 4 6 5 12 

03 Renda proporcionada pela propriedade 13 12 5 2 0 

Total parcial 29 24 13 11 19 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

04 Incentivo da família para permanecer na atividade agrícola 15 6 8 3 0 

05 Transmissão gradativa das responsabilidades da propriedade 10 8 9 4 1 

06 Definição sobre o momento de transmissão do patrimônio 5 7 9 3 8 

Total parcial 30 21 26 10 9 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

07 Visão de oportunidade de expandir as atividades já desenvolvidas na 

propriedade 17 7 3 5 0 

08 Visão de oportunidade de empreender novas atividades na 

propriedade 12 9 4 2 5 

09 Ser dono do próprio negócio 17 8 4 2 1 

Total parcial 46 24 11 9 6 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

10 Qualidade de vida no campo 20 9 2 1 0 

11 Apego ao modo de vida do meio rural 20 7 1 3 1 

12 Tempo de convívio no meio rural 18 3 8 2 1 

Total parcial 58 19 11 6 2 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

13 Capacitação pessoal e profissional para desempenhar as atividades na 

propriedade 12 13 4 0 3 

14 Incentivo recebido por meio da educação formal 

(colégio/universidade) para permanecer na atividade agrícola 5 9 7 4 7 

15 Envolvimento com cooperativas ou outras entidades relacionadas à 

atividade rural 14 11 4 2 1 

Total parcial 31 33 15 6 11 

TOTAL 194 121 76 42 47 
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Para obtenção do grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a 

profissão dos pais, utilizou-se o sistema de alocação de pontos para cada resposta, partindo de 

uma escala de 0 a 4, em que 0 equivale a à frequência “discordo totalmente” e 4, à “concordo 

totalmente”, com base no modelo de Brandalise (2008).  Assim, conforme a Tabela 7, o número 

de respostas em cada item foi multiplicado por seu peso e a soma foi dividida pelo número total 

de questões, resultando no grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a 

profissão dos pais. 

 

Tabela 7: Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão dos pais Grupo 1 

Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na propriedade 

sucedendo a profissão dos pais Grupo 1 
(a) N° Respostas  (b) Peso (a X b) Resultado  

Concordo totalmente 194 4 776 

Concordo parcialmente 121 3 363 

Não concordo nem discordo 76 2 152 

Discordo parcialmente 42 1 42 

Discordo totalmente 47 0 0 

(c) soma dos resultados 1333 

(d) Número de questões 480 

(e = c/d) Resultado 2,8 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017)  

 

Pelo resultado obtido, 2,8, de acordo com a classificação do grau de perspectiva de 

permanência na propriedade sucedendo a profissão de agricultor (Figura 29), em média os 

respondentes têm “perspectiva sucessória”. 

 

Figura 29. Grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão 

de agricultor 

Fonte: Adaptado de Brandalise (2008) 

 

Para uma análise mais pontual, buscou-se identificar qual subgrupo tem maior 

influência na decisão dos jovens em permanecer na propriedade. Para tanto, usou-se o sistema 

de alocação de pesos para cada subgrupo individualmente, conforme disposto na Figura 30. 

 

 

Grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão de 

agricultor 

Valores 

A) Possui alta perspectiva sucessória Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui perspectiva sucessória Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços para sucessão Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços para sucessão Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui perspectiva sucessória Até 0,8 
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 29 4 116 

Concordo parcialmente 24 3 72 

Não concordo nem discordo 13 2 26 

Discordo parcialmente 11 1 11 

Discordo totalmente 19 0 0 

(c) soma dos resultados 225 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 2,3 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 30 4 120 

Concordo parcialmente 21 3 63 

Não concordo nem discordo 26 2 52 

Discordo parcialmente 10 1 10 

Discordo totalmente 9 0 0 

(c) soma dos resultados 245 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 2,6 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 46 4 184 

Concordo parcialmente 24 3 72 

Não concordo nem discordo 11 2 22 

Discordo parcialmente 9 1 9 

Discordo totalmente 6 0 0 

(c) soma dos resultados 287 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 3,0 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 58 4 232 

Concordo parcialmente 19 3 57 

Não concordo nem discordo 11 2 22 

Discordo parcialmente 6 1 6 

Discordo totalmente 2 0 0 

(c) soma dos resultados 317 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 3,3 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 31 4 124 

Concordo parcialmente 33 3 99 

Não concordo nem discordo 15 2 30 

Discordo parcialmente 6 1 6 

Discordo totalmente 11 0 0 

(c) soma dos resultados 259 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 2,7 

Figura 30. Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na 

propriedade sucedendo a profissão dos pais por subgrupo de análise – Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Quando analisados individualmente, o subgrupo de análise “Propriedade” apresenta 

em média menor representatividade para motivar a sucessão dos jovens, com o grau 2,3 que de 



77 

 

acordo com a classificação do grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a 

profissão de agricultor (Figura 28), representa “potenciais traços para sucessão”. 

Já o subgrupo “Vida no campo” representa em média maior representatividade para 

motivar a sucessão dos jovens, com grau 3,3, que de acordo com a classificação do grau de 

perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão de agricultor (Figura 28), 

representa “alta perspectiva sucessória”. Esse resultado merece destaque, visto que foi o único 

subgrupo com pontuação que permitisse enquadramento no grau “alta perspectiva sucessória”. 

A Figura 31 permite observar a média dos resultados dos cinco subgrupos 

determinantes na decisão de suceder na agricultura abordados neste estudo. Dessa forma, pode-

se considerar que os fatores de maior influência na decisão dos jovens permanecerem na 

propriedade sucedendo a profissão dos pais são aqueles que apresentam pontuação superior a 

2,8, ou seja, o empreendedorismo e a vida no campo. 

 

 

Figura 31. Média dos fatores determinantes na decisão de suceder Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

4.1.2 Perspectiva de migrar para o meio urbano – Jovens Modular 

Na mesma metodologia de análise do conjunto anterior, buscou-se avaliar por meio do 

Conjunto 5 do PERSUMI a representatividade dos fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano. A frequência de respostas é apresentada na Figura 32. 
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Figura 32. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano – Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Para obtenção do grau de perspectiva de migração para o meio urbano, utilizou-se o 

sistema de alocação de pontos para cada resposta, partindo de uma escala de 0 a 4, em que 0 

equivale a à frequência “discordo totalmente” e 4, à “concordo totalmente”, com base no 

modelo de Brandalise (2008).  Assim, o número de respostas em cada item foi multiplicado por 

seu peso e a soma foi dividida dividido pelo número total de questões, resultando no grau de 

 

CONJUTO 05 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE 

MIGRAR PARA O MEIO URBANO 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que 

contribuem para sua decisão de migrar para o meio urbano 
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Limitação da renda gerada na propriedade da família 4 4 9 5 10 

02 Ausência de salário fixo 6 6 6 5 9 

03 Busca por autonomia financeira 3 5 10 6 8 

Total parcial 13 15 25 16 27 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

04 Dedicação em tempo integral as atividades, inclusive nos finais de 

semana e feriados 5 4 7 7 9 

05 Penosidade do trabalho rural 2 5 6 5 14 

06 Desejo de desvincular-se da imagem tradicional do agricultor 

familiar relacionada ao rural atrasado 0 2 4 2 24 

Total parcial 7 11 17 14 47 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

07 Ausência nas tomadas de decisões que envolvem a propriedade 3 6 5 4 14 

08 Transferência tardia da herança e gestão da propriedade 2 5 5 4 16 

09 Visão negativa dos pais quanto ao futuro promissor dos filhos no 

meio rural 6 3 1 2 20 

Total parcial 11 14 11 10 50 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

10 Limitação de políticas públicas que atendam necessidades juvenis 

no campo 3 5 5 8 11 

11 Limitação de programas de formação para 

agricultores/empreendedores rurais 1 6 6 9 10 

12 Difícil acesso ao crédito 4 3 6 7 12 

Total parcial 8 14 17 24 33 

INFRAESTRURA DO MEIO RURAL 

13 Dificuldade de locomoção para estudar na cidade 3 5 4 2 18 

14 Infraestrutura precária do campo (escolas, atendimento de saúde, 

igrejas, centros de eventos comunitários) 3 4 5 4 16 

15 Dificuldade de acesso à tecnologia (telefonia móvel, internet, etc.) 1 3 4 2 22 

Total parcial 7 12 13 8 56 

INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

16 Contato com o meio urbano proporcionando uma visão de um novo 

modo de vida 8 4 5 5 10 

17 Acesso à educação 10 7 3 3 9 

18 Busca por melhoria da qualidade de vida/lazer 8 7 2 3 12 

Total parcial 26 18 10 11 31 

TOTAL 72 84 93 83 244 
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perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão dos pais, demonstrado na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8: Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o meio urbano Grupo 1 

Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o meio urbano 

Grupo 1 
(a) N° Respostas  (b) Peso (a X b) Resultado  

Concordo totalmente 72 4 288 

Concordo parcialmente 84 3 252 

Não concordo nem discordo 93 2 186 

Discordo parcialmente 83 1 83 

Discordo totalmente 244 0 0 

(c) soma dos resultados 809 

(d) Número de questões 576 

(e = c/d) Resultado 1,4 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Pelo resultado obtido, 1,4, de acordo com a classificação do grau de perspectiva de 

migração para o meio urbano (Figura 33), em média os respondentes possuem “poucos traços 

para migração”. 

 

Grau de perspectiva de migração para o meio urbano Valores 

A) Possui alta perspectiva de migração Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui perspectiva de migração Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços para migração Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços para migração Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui perspectiva de migração Até 0,8 

Figura 33. Grau de perspectiva de migração para o meio urbano 

Fonte: Adaptado de Brandalise (2008) 
 

Também buscou-se realizar a análise por subgrupo a fim de identificar quais fatores 

têm maior representatividade na decisão dos jovens migrarem para o meio urbano, conforme 

disposto na Figura 34. 
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(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 13 4 52 

Concordo parcialmente 15 3 45 

Não concordo nem discordo 25 2 50 

Discordo parcialmente 16 1 16 

Discordo totalmente 27 0 0 

(c) soma dos resultados 163 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 1,7 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 7 4 28 

Concordo parcialmente 11 3 33 

Não concordo nem discordo 17 2 34 

Discordo parcialmente 14 1 14 

Discordo totalmente 47 0 0 

(c) soma dos resultados 109 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 1,1 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 11 4 44 

Concordo parcialmente 14 3 42 

Não concordo nem discordo 11 2 22 

Discordo parcialmente 10 1 10 

Discordo totalmente 50 0 0 

(c) soma dos resultados 118 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 1,2 

SUBGRUPO POLÍTICAS PÚBLICAS 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 8 4 32 

Concordo parcialmente 14 3 42 

Não concordo nem discordo 17 2 34 

Discordo parcialmente 24 1 24 

Discordo totalmente 33 0 0 

(c) soma dos resultados 132 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 1,4 

SUBGRUPO INFRAESTRUTURA MEIO RURAL 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 7 4 28 

Concordo parcialmente 12 3 36 

Não concordo nem discordo 13 2 26 

Discordo parcialmente 8 1 8 

Discordo totalmente 56 0 0 

(c) soma dos resultados 98 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 1,0 

SUBGRUPO INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

(a) Nº de respostas (b) Peso (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 26 4 104 

Figura 34 - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o 

meio urbano por subgrupo de análise - Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
Continua na próxima página. 
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Continuação da Figura 34. 

Concordo parcialmente 18 3 54 

Não concordo nem discordo 10 2 20 

Discordo parcialmente 11 1 11 

Discordo totalmente 31 0 0 

(c) soma dos resultados 189 

(d) Número de questões 96 

(e = c/d) Resultado 2,0 

Figura 34 - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o 

meio urbano por subgrupo de análise – Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Quando analisados individualmente, o subgrupo de análise “Infraestrutura do meio 

rural” apresenta em média menor representatividade para motivar a migração para o meio 

urbano, com o grau 1,0, que de acordo com a classificação do grau de perspectiva de migração 

para o meio urbano (Figura 33), representa “poucos traços para migração”. Esse resultado 

condiz com o encontrado no Conjunto 4, que demonstrou o subgrupo “Vida no campo” como 

maior influenciador para decisão de permanecer no campo, ou seja, os jovens avaliam o campo 

como um bom lugar para morar. 

Por outro lado, o subgrupo “Influência do meio urbano” é considerado maior 

motivador para a decisão dos jovens migrarem para o meio urbano, com o grau 2,0, que de 

acordo com a classificação do grau de perspectiva de migração para o meio urbano (Figura 33), 

representa “potenciais traços para migração”.  

A Figura 35 permite observar a média dos resultados dos seis subgrupos determinantes 

na decisão migrar para o meio urbano abordados neste estudo. Dessa forma, pode-se considerar 

que os fatores de maior impacto na decisão dos jovens migrarem para o meio urbano são aqueles 

que apresentam resultado igual ou superior a 1,4, ou seja, influência do meio urbano, 

propriedade e políticas públicas. 

 

 

 



82 

 

 

Figura 35. Média dos fatores determinantes na decisão de migrar para o meio urbano 

Grupo 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

4.2 GRUPO 2 – JOVENS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PALOTINA 

A análise dos dados do Grupo 2 é segmentada por comunidade pesquisada. No entanto, 

nos casos em que os dados por comunidade não apresentaram diferença significativa, optou-se 

por discorrer sobre o total geral. A Tabela 9 apresenta o número de jovens pesquisados por 

comunidade: 

 

Tabela 9: Jovens pesquisados por comunidade 

Distribuição de jovens pesquisados por comunidade 
Comunidade  Nº de respondentes 

Santo Antônio 26 

La Salle 12 

Salette 10 

Total geral 48 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A distribuição dos pesquisados por sexo é equilibrada, representada por 52,08% do 

sexo feminino e 47,92% do sexo masculino. Quando analisada a divisão por comunidade 

também se verifica estabilidade, diferenciando-se apenas a comunidade de Santo Antônio com 

ocorrência maior do sexo feminino, como pode ser verificado na Figura 36. 
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Figura 36. Sexo dos entrevistados Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Quanto à idade 43,75% estão na faixa dos 15 a 19 anos, enquanto que 56,25% estão 

na faixa dos 20 a 24 anos. A Tabela 10 apresenta a distribuição de idade por comunidade. 

 

Tabela 10: Idade dos pesquisados por comunidade 

Idade dos pesquisados por comunidade 

Idade 
Comunidades 

Santo Antônio La Salle Salette Total Geral 

15 11,54% 0,00% 10,00% 8,33% 

16 11,54% 0,00% 10,00% 8,33% 

17 7,69% 8,33% 0,00% 6,25% 

18 11,54% 8,33% 0,00% 8,33% 

19 7,69% 8,33% 30,00% 12,50% 

20 7,69% 16,67% 0,00% 8,33% 

21 19,23% 16,67% 10,00% 16,67% 

22 7,69% 16,67% 0,00% 8,33% 

23 3,85% 8,33% 20,00% 8,33% 

24 11,54% 16,67% 20,00% 14,58% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Em relação ao estado civil, apenas 2,08% são casados (as), nesse caso o percentual é 

representado por um respondente do sexo feminino da comunidade La Salle, os demais 

(97,02%) são solteiros. 

Quando indagado se os respondentes residem na propriedade todos afirmaram que 

sim. É válido destacar que esse foi um dos requisitos para selecionar os jovens deste grupo de 

pesquisa. 
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Também foi questionado aos jovens se atualmente estão estudando, 68,75% 

afirmaram que sim. A Tabela 11 mostra que, dentre as comunidades, La Salle destacou-se com 

75% de respostas afirmativas.  

 

Tabela 11: Jovens que estão estudando por comunidade 

Jovens que estão estudando por comunidade 

Está estudando 
Comunidades 

Santo Antônio La Salle Salette Total 

Geral 

Sim 69,23% 75,00% 60,00% 68,75% 

Não 30,77% 25,00% 40,00% 31,25% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

É importante considerar que ao avaliar as respostas do total geral por idade, 

apresentadas na Figura 37, todos os respondentes na faixa etária de 15 a 19 anos estão 

estudando.  

 
Figura 37. Frequência de jovens que estão estudando por idade Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A partir dos 22 anos a frequência de jovens que está estudando diminui, esse resultado 

de acordo com a Figura 38 está relacionado ao término da graduação e pós-graduação, já que 

53,33% dos pesquisados que não estão estudando já concluíram o ensino superior ou pós-

graduação. Apenas 6,67% não concluíram o ensino médio, representando o menor nível de 

escolaridade da amostra, não considerando aqueles que ainda estão estudando. 
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Figura 38. Escolaridade dos jovens que não estão estudando Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Após, buscou-se compreender a escolaridade dos entrevistados. Quando analisado o 

total geral percebe-se que 68,75% dos entrevistados têm ou tiveram acesso à universidade 

(somatório do ensino superior incompleto, completo, pós-graduação completa e incompleta), 

com destaque ao ensino superior incompleto, declarado por 50% dos respondentes, conforme 

apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Escolaridade dos jovens por comunidade 

Escolaridade dos jovens por comunidade 

Escolaridade 
Comunidade 

Santo Antônio La Salle Salette Total 

Geral 

Pós-graduação completa 7,69% 8,33% 0,00% 6,25% 

Pós-graduação incompleta 0,00% 0,00% 10,00% 2,08% 

Ensino superior completo 3,85% 8,33% 30,00% 10,42% 

Ensino superior incompleto  42,31% 75,00% 40,00% 50,00% 

Curso técnico incompleto  3,85% 0,00% 0,00% 2,08% 

Curso técnico completo  7,69% 0,00% 0,00% 4,17% 

Ensino médio completo 3,85% 0,00% 0,00% 2,08% 

Ensino médio incompleto 23,08% 8,33% 20,00% 18,75% 

Ensino fundamental incompleto 7,69% 0,00% 0,00% 4,17% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A Figura 39 demonstra que a maioria dos jovens que possuem nível superior 

incompleto enquadra-se na faixa etária de 17 a 21 anos, ou seja, estão dentro do período previsto 

para conclusão do curso, considerando o ingresso no ensino superior a partir dos 17 anos em 
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cursos de 4 ou 5 anos para integralização. Verifica-se também que quanto maior a idade, maior 

o nível de escolaridade.  

 

Figura 39. Escolaridade por idade Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Dentre esses jovens que estão cursando ou concluíram o ensino superior ou técnico, a 

Figura 40 demonstra que 30,56% optaram pelo curso de Agronomia, seguido por 11,11% que 

optaram pelo Técnico em Agropecuária e Ciências Contábeis. Ressalta-se, assim como no 

Grupo 1, a escolha por cursos relacionados à atuação no meio rural. 

 
Figura 40. Distribuição de cursos técnicos/superior Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Por conseguinte, foi avaliado a escolaridade dos pais. Do total geral, 45,83% dos pais 

possuem apenas ensino fundamental incompleto, seguido por 22,92% que possuem ensino 

médio completo. Quanto ao ensino superior, apenas 4,17% apresentaram esse nível de 

escolaridade. 

A Figura 41 indica a escolaridade dos pais por comunidade, ficando evidente que 

57,69% dos pais da comunidade de Santo Antônio e 41,67% da comunidade La Salle não 

concluíram o ensino fundamental, enquanto que 40% dos pais da comunidade Salette possuem 

ensino médio completo. Não houve resposta nas alternativas pós-graduação completa, pós-

graduação incompleta e ensino superior incompleto. 

 

Figura 41. Escolaridade dos pais Grupo 2 por comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Já com relação às mães dos pesquisados, o nível de escolaridade aumenta. Do total 

geral, 33,33% possuem ensino médio completo, seguido por 25% que possuem ensino 

fundamental incompleto. Assim como os pais, apenas 4,17% possuem ensino superior 

completo. A Figura 42, destaca a escolaridade das mães por comunidade, em que mais uma vez 

a comunidade Santo Antônio é evidenciada, com 25% das mães que possuem ensino médio 

completo. Não houve resposta para pós-graduação completa, pós-graduação incompleta e 

ensino superior incompleto. 
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Figura 42. Escolaridade das mães Grupo 2 por comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quando questionado se os pais são filhos de agricultores, do total geral, apenas 8,33% 

afirmaram que só o pai ou só a mãe é filho (a) de agricultores, o restante (91,67%), tanto pai 

quanto a mãe são sucessores. 

O Conjunto 2 teve como propósito caracterizar as propriedades e os aspectos que 

impactam na sua gestão. Em relação à área das propriedades, a partir da Figura 43 é possível 

verificar que 62,50% das propriedades possuem até 24,2 hectares. A distribuição por 

comunidades é equitativa, portanto, optou-se por apresentar o resultado geral. 

 

Figura 43. Área das propriedades Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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equilibradas, portanto, a Figura 44 apresenta o resultado geral, que evidencia a agricultura em 

todas as propriedades e exclusivamente em 60,42% delas, ou seja, a diversificação é uma 

característica pouco representativa. 

 
Figura 44. Atividades econômicas agropecuárias Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Buscou-se mensurar a pluriatividade questionando se a família possui outra fonte de 

renda além das atividades agropecuárias.  Do total geral e proporcional entre as comunidades, 

72,92% contam com outra fonte de renda. Cabe destacar que 35,42% prestam serviços 

agrícolas, por meio da terceirização de maquinários e 27,08% vivem exclusivamente com a 

renda oriunda das atividades agropecuárias, como evidenciado na Figura 45. 

 

Figura 45. Outras fontes de renda Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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sempre ou frequentemente com a renda da propriedade. No entanto, para 60,42% dos jovens, a 

renda concentra-se na manutenção da família, já que a possibilidade de investimento na 

propriedade apresentou-se limitada, quando somadas as repostas algumas vezes, raramente ou 

nunca. Esses dados são mostrados na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Avaliação referente à renda da propriedade Grupo 2 

Avaliação referente à renda da propriedade Grupo 2 
Frequência A renda é suficiente para manter 

 a família 

A renda possibilita 

investimento 

Sempre 52,08% 6,25% 

Frequentemente 22,92% 33,33% 

Algumas vezes  18,75% 33,33% 

Raramente 0,00% 22,92% 

Nunca 6,25% 4,17% 

Total Geral 100,00% 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A respeito do conhecimento sobre as políticas públicas, 75% afirmaram ter 

conhecimento sobre o assunto. Na comunidade Salette, a divisão foi exata entre os que 

conhecem e os que não tem conhecimento. No geral, o PROAGRO foi evidenciado como o 

programa mais popular entre os jovens das comunidades, seguido pelo PRONAF (Figura 46). 

 

 
Figura 46. Conhecimento sobre políticas públicas Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Em relação ao acesso à internet na propriedade, apenas 2,08% afirmaram não possuir. 

Evidencia-se a facilidade de acesso à comunicação, o que há pouco tempo era distante da 

realidade do campo.  

Em seguida, de posse das informações sobre as características da propriedade, o 

Conjunto 3 de questões abordou a participação dos jovens da unidade de produção familiar e 

suas pretensões futuras.  

Inicialmente foi questionado se os jovens desempenham atividades na propriedade. 

Apenas 12,50% do total geral se dedicam às atividades da propriedade em tempo integral, 

enquanto que 45,83% não tem participação nas atividades. A Figura 47 apresenta a distribuição 

da participação dos jovens por comunidade. 

 

Figura 47. Participação nas atividades da propriedade Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A comunidade de Santo Antônio apresenta uma característica mais distributiva. 

Aproximadamente metade dos jovens possui alguma participação nas atividades enquanto que 

a outra metade não tem relação.  Ao analisar os índices individualmente, sobressai o número de 

jovens que apenas estudam.  Já na comunidade de La Salle, nenhum jovem dedica seu tempo 

integralmente às atividades da propriedade ou o concilia com o trabalho na cidade e estudos 

concomitantemente.  A maioria, 58,34%, não tem participação nas atividades da propriedade. 

E na comunidade Salette, destaca-se que 40% dos jovens conciliam as atividades na propriedade 

com o trabalho na cidade. 

Do total geral que tem alguma função na propriedade (54,17%), apenas 19,23% recebe 

remuneração fixa, seja mensalmente ou porcentagem do rendimento das atividades. Mais da 

metade dos jovens limita-se a pedir dinheiro para os pais quando precisa, como apresenta a 
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Figura 48. Remuneração pelo trabalho na propriedade Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Além disso, também objetivou-se compreender a participação dos jovens nas decisões 

que envolvem a gestão da propriedade. A Figura 49 demonstra uma restrita participação dos 

jovens nos aspectos de gerenciamento da propriedade, considerando que 35,42% não 

manifestam interesse nessa questão e outros 29,17%, apesar de sugerirem ideias, dificilmente 

são consideradas pelos pais. 

 

Figura 49. Participação na gestão da propriedade Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quando indagados sobre a motivação para investimento, caso tivessem recurso 

disponível, a grande maioria dos jovens avaliam o campo como uma oportunidade de 

investimento, já que 70,83% utilizaria seus recursos para ampliar ou desenvolver novas 

atividades na propriedade ou para comprar terra, como apresentado na Figura 50. 
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Figura 50. Motivação para investimento Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para compreender as perspectivas sucessórias dos jovens, considerando o núcleo 

familiar, questionou-se sobre o número de irmãos. Conforme Tabela 14, apenas 6,25% dos 

jovens não possuem irmãos e mais da metade dos respondentes, 53,33%, possui apenas 1 

irmão(ã), evidenciando mais uma vez que o perfil das famílias difere das gerações passadas, 

que eram formadas por vários filhos, que desde a infância auxiliavam no desempenho do 

trabalho da unidade de produção familiar. 

 

Tabela 14: Número de irmãos dos jovens Grupo 2 

Número de irmãos dos jovens Grupo 2 
Nº de irmãos Representatividade 

1 homem 26,67% 

1 mulher 26,67% 

1 homem e 1 mulher 17,78% 

2 homens 15,56% 

2 mulheres 8,89% 

2 homens e 1 mulher 2,22% 

3 homens 2,22% 

Total Geral 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Apesar de as famílias serem pequenas, 57,78% afirmaram que todos os irmãos residem 

na propriedade e 20% afirmaram que apenas 1 irmão reside na propriedade. Por outro lado, 

22,22% dos respondentes alegaram ser o único filho que ainda reside com os pais. 

Posteriormente buscou-se analisar a preocupação da família em discutir com os filhos 

sobre o destino da propriedade quando os pais não puderem mais trabalhar, bem como o 
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incentivo dos pais para a permanência dos filhos na propriedade, a representatividade das 

respostas é exposta na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Destino da propriedade e incentivo para permanência no campo Grupo 2 

Destino da propriedade e incentivo para permanência no campo Grupo 2 
Frequência Discussão sobre o  

destino da propriedade 

Pais incentivam a 

permanência dos filhos na 

atividade agrícola 

Sempre 4,17% 25,00% 

Frequentemente 6,25% 29,17% 

Algumas vezes  47,92% 16,67% 

Raramente 14,58% 22,92% 

Nunca 27,08% 6,25% 

Total Geral 100,00% 100,00% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Nota-se que o destino da propriedade não é uma preocupação atual das famílias, visto 

que 89,58% dos jovens afirmaram que nunca, raramente ou algumas vezes debateram sobre o 

assunto com a família. Por outro lado, 54,17% se consideram sempre ou frequentemente 

incentivados pelos pais para suceder a profissão de agricultor. 

Quanto ao envolvimento dos jovens com a comunidade, a Tabela 16 destaca a 

participação dos jovens nos eventos das comunidades e igreja. É importante evidenciar que 

quando avaliado individualmente, 42,31% dos jovens da comunidade de Santo Antônio 

afirmaram participar do grupo de jovens, que foi um dos fatores que contribuiu para selecionar 

a comunidade pesquisada. 

Tabela 16:  Participação nas atividades da comunidade Grupo 2 

Participação nas atividades da comunidade Grupo 2 
Atividades 

 

Comunidades 

Santo Antônio La Salle Salette Total geral 

Igreja     15,38% 8,33% 0,00% 10,42% 

Atividades esportivas 0,00% 8,33% 0,00% 2,08% 

Eventos da comunidade 15,38% 0,00% 10,00% 10,42% 

Grupo de jovens 3,85% 0,00% 0,00% 2,08% 

Igreja e eventos da comunidade 23,08% 50,00% 80,00% 41,67% 

Atividades esportivas e eventos da 

comunidade 

0,00% 8,33% 0,00% 2,08% 

Grupo de jovens, igreja e eventos da 

comunidade 

19,23% 16,67% 10,00% 16,67% 

Igreja, atividade esportivas e eventos da 

comunidade 

3,85% 8,33% 0,00% 4,17% 

Grupo de jovens, igreja, atividades 

esportivas, eventos da comunidade 

19,23% 0,00% 0,00% 10,42% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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No que diz respeito ao envolvimento com as cooperativas e outras entidades da 

classe, conforme Tabela 17, 68,75% declararam algumas vezes, raramente ou nunca participar 

de cursos, palestras e outros eventos promovidos por essas entidades. Especificamente na 

comunidade Salette, 50% afirmaram raramente participar. 

 

Tabela 17: Participação em eventos promovidos por cooperativas ou entidades Grupo 2 

Participação em eventos promovidos por cooperativas ou entidades Grupo 2 
Frequência Comunidades 

Santo Antônio La Salle Salette Total Geral 

Sempre 7,69% 8,33% 10,00% 8,33% 

Frequentemente 19,23% 33,33% 20,00% 22,92% 

Algumas vezes  26,92% 33,33% 10,00% 25,00% 

Raramente 38,46% 8,33% 50,00% 33,33% 

Nunca 7,69% 16,67% 10,00% 10,42% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Por fim, questionou-se pontualmente sobre as perspectivas sucessórias. Quando 

indagados, se algum dos filhos pretende ficar na propriedade, 45,83% afirmam não saber 

pois a família ainda não discutiu sobre o assunto. Em 18,75% das propriedades já foi definido 

quem será o sucessor e apenas 2,08% afirmam que ninguém ficará (Figura 51). 

  

Figura 51. Perspectivas dos filhos quanto à sucessão Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Individualmente, 70% das famílias da comunidade Salette ainda não discutiram sobre 

o assunto, enquanto que 30,77% dos respondentes de Santo Antônio afirmam já ter definido o 

sucessor e 25% dos jovens da comunidade La Salle acreditam que provavelmente ninguém 

ficará (Figura 52). 
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Figura 52. Perspectivas dos filhos quanto à sucessão Grupo 2 por comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Como propósito geral desta pesquisa, a Figura 53 apresenta que quando considerado 

o grupo todo a maioria dos jovens (35,42%) tem como perspectiva de vida futura morar e 

trabalhar no meio urbano, enquanto que 25,00% pretendem morar e trabalhar no meio rural 

sucedendo a profissão dos pais. 

 

Figura 53. Perspectivas futuras Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A Figura 54 apresenta que 30,77% dos jovens da comunidade Santo Antônio 

pretendem permanecer na propriedade sucedendo a profissão e o mesmo percentual deseja 

migrar para o meio urbano. Já na comunidade La Salle sobressai o número de jovens que 
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pretendem migrar, representado por 41,67%. E, na comunidade Salette, 50% manifestarem 

interesse em migrar, sendo que desses, 10% pretende trabalhar no campo. 

 

Figura 54. Perspectivas futuras por Grupo 2 por comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

4.2.1 Perspectiva de permanecer na propriedade sucedendo a profissão dos pais – Jovens das 

Comunidades rurais 

O Conjunto 4 de questões visou identificar a representatividade dos fatores que 

contribuem para a permanência na propriedade e sucessão familiar e a partir deles gerar o grau 

de perspectiva sucessória. A fim de avaliar individualmente as perspectivas dos jovens de cada 

comunidade, as Figuras 55, 56 e 57 apresentam a frequência de respostas para cada item que 

permitiu calcular o grau de perspectiva sucessória. 

Figura 55. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de 

permanecer na propriedade sucedendo a profissão de agricultor – Comunidade Santo 

Antônio 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
Continua na próxima página. 
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CONJUTO 04 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE 

PERMANECER NA PROPRIEDADE SUCEDENDO A 

PROFISSÃO DE AGRICULTOR 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que 

contribuem para sua decisão de permanecer no campo  
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Continuação da Figura 55. 

Figura 55. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de 

permanecer na propriedade sucedendo a profissão de agricultor - Comunidade Santo 

Antônio 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Figura 56. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de 

permanecer na propriedade sucedendo a profissão de agricultor – Comunidade La Salle 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
Continua na próxima página. 

02 Pluriatividade desenvolvida na propriedade da família  3 4 7 3 9 

03 Renda proporcionada pela propriedade 8 9 5 3 1 

Total parcial 19 21 18 7 13 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

04 Incentivo da família para permanecer na atividade agrícola 10 7 4 2 3 

05 Transmissão gradativa das responsabilidades da propriedade 8 6 5 5 2 

06 Definição sobre o momento de transmissão do patrimônio 7 7 6 3 3 

Total parcial 25 20 15 10 8 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

07 Visão de oportunidade de expandir as atividades já desenvolvidas 

na propriedade 11 8 3 3 1 

08 Visão de oportunidade de empreender novas atividades na 

propriedade 11 7 3 3 2 

09 Ser dono do próprio negócio 12 2 8 4 0 

Total parcial 34 17 14 10 3 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

10 Qualidade de vida no campo 17 5 4 0 0 

11 Apego ao modo de vida do meio rural 17 6 3 0 0 

12 Tempo de convívio no meio rural 14 7 4 1 0 

Total parcial 48 18 11 1 0 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

13 Capacitação pessoal e profissional para desempenhar as atividades 

na propriedade 9 10 3 4 0 

14 Incentivo recebido por meio da educação formal 

(colégio/universidade) para permanecer na atividade agrícola 5 7 6 5 3 

15 Envolvimento com cooperativas ou outras entidades relacionadas à 

atividade rural 8 5 6 3 4 

Total parcial 22 22 15 12 7 

TOTAL 148 98 73 40 31 

 

CONJUTO 04 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE 

PERMANECER NA PROPRIEDADE SUCEDENDO A 

PROFISSÃO DE AGRICULTOR 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que 

contribuem para sua decisão de permanecer no campo  
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Diversificação de atividades desenvolvidas na propriedade da 

família 4 4 4 0 0 

02 Pluriatividade desenvolvida na propriedade da família  2 1 6 3 0 

03 Renda proporcionada pela propriedade 4 4 3 1 0 

Total parcial 10 9 13 4 0 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

04 Incentivo da família para permanecer na atividade agrícola 4 3 2 1 2 

05 Transmissão gradativa das responsabilidades da propriedade 1 5 3 1 2 
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Continuação da Figura 56. 

Figura 56. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de 

permanecer na propriedade sucedendo a profissão de agricultor – Comunidade La Salle 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Figura 57. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de 

permanecer na propriedade sucedendo a profissão de agricultor – Comunidade Salette 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
Continua na próxima página. 

 

06 Definição sobre o momento de transmissão do patrimônio 1 3 4 3 1 

Total parcial 6 11 9 5 5 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

07 Visão de oportunidade de expandir as atividades já desenvolvidas 

na propriedade 6 3 2 1 0 

08 Visão de oportunidade de empreender novas atividades na 

propriedade 4 3 2 2 1 

09 Ser dono do próprio negócio 4 5 3 0 0 

Total parcial 14 11 7 3 1 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

 

10 Qualidade de vida no campo 8 2 2 0 0 

11 Apego ao modo de vida do meio rural 6 4 1 0 1 

12 Tempo de convívio no meio rural 5 4 3 0 0 

Total parcial 19 10 6 0 1 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

13 Capacitação pessoal e profissional para desempenhar as atividades 

na propriedade 2 6 2 1 1 

14 Incentivo recebido por meio da educação formal 

(colégio/universidade) para permanecer na atividade agrícola 1 4 2 2 3 

15 Envolvimento com cooperativas ou outras entidades relacionadas à 

atividade rural 0 5 2 3 2 

Total parcial 3 15 6 6 6 

TOTAL 52 56 41 18 13 

 

CONJUTO 04 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE 

PERMANECER NA PROPRIEDADE SUCEDENDO A 

PROFISSÃO DE AGRICULTOR 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que 

contribuem para sua decisão de permanecer no campo  
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Diversificação de atividades desenvolvidas na propriedade da 

família 2 4 2 1 1 

02 Pluriatividade desenvolvida na propriedade da família  2 0 1 2 5 

03 Renda proporcionada pela propriedade 2 4 2 1 1 

Total parcial 6 8 5 4 7 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

04 Incentivo da família para permanecer na atividade agrícola 2 3 3 1 1 

05 Transmissão gradativa das responsabilidades da propriedade 2 2 3 1 2 

06 Definição sobre o momento de transmissão do patrimônio 5 1 1 0 3 

Total parcial 9 6 7 2 6 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

07 Visão de oportunidade de expandir as atividades já desenvolvidas 

na propriedade 3 2 1 2 2 
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Continuação da Figura 57. 

Figura 57. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de 

permanecer na propriedade sucedendo a profissão de agricultor – Comunidade Salette 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para obtenção do grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a 

profissão dos pais, utilizou-se o sistema de alocação de pontos para cada resposta, partindo de 

uma escala de 0 a 4, em que 0 equivale a à frequência “discordo totalmente” e 4, à “concordo 

totalmente”, a exemplo da Tabela 07. Assim, o número de respostas em cada item foi 

multiplicado por seu peso e a soma foi dividida pelo número total de questões, resultando no 

grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão dos pais por 

comunidade, demonstrados na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão dos pais Grupo 2 por comunidade 

Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na propriedade 

sucedendo a profissão dos pais - Grupo 2 por comunidade 
N° Respostas 

(b) Peso 
(a X b) Resultado  

Santo Antônio La Salle Salette Santo Antônio La Salle Salette 

148 52 50 4 592 208 200 

98 56 38 3 294 168 114 

73 41 20 2 146 82 40 

40 18 16 1 40 18 16 

31 13 26 0 0 0 0 

(c) soma dos resultados 1072 476 370 

(d) Número de questões 390 180 150 

(e = c/d) Resultado 2,7 2,6 2,5 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017)  

 

Pelos resultados obtidos, 2,7 (Santo Antônio), 2,6 (La Salle) e 2,5 (Salette), de acordo 

com a classificação do grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a 

08 Visão de oportunidade de empreender novas atividades na 

propriedade 2 3 0 2 3 

09 Ser dono do próprio negócio 2 4 0 2 2 

Total parcial 7 9 1 6 7 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

10 Qualidade de vida no campo 8 2 0 0 0 

11 Apego ao modo de vida do meio rural 6 2 1 0 1 

12 Tempo de convívio no meio rural 4 4 2 0 0 

Total parcial 18 8 3 0 1 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

13 Capacitação pessoal e profissional para desempenhar as atividades 

na propriedade 4 3 0 1 2 

14 Incentivo recebido por meio da educação formal 

(colégio/universidade) para permanecer na atividade agrícola 4 1 2 1 2 

15 Envolvimento com cooperativas ou outras entidades relacionadas à 

atividade rural 2 3 2 2 1 

Total parcial 10 7 4 4 5 

TOTAL 50 38 20 16 26 
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profissão de agricultor (Figura 58), em média os jovens das três comunidades analisadas têm 

“perspectiva sucessória”. 

 

Figura 58. Grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão 

de agricultor 

Fonte: Adaptado de Brandalise (2008) 

 

Para uma análise mais pontual, buscou-se identificar quais subgrupos têm maior 

impacto na decisão dos jovens permanecer na propriedade. Para tanto, empregou-se o sistema 

de alocação de pesos para cada subgrupo individualmente, utilizando a mesma metodologia 

apresentada na Figura 30 “Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de 

permanência na propriedade sucedendo a profissão dos pais por subgrupo de análise”. Os 

resultados resumidos são apresentados na Figura 59. As figuras com as informações completas 

são apresentadas no APÊNDICE B (Comunidade Santo Antônio), APÊNDICE C (Comunidade 

La Salle) e APÊNDICE D (Comunidade Salette). 

 
Comunidade Subgrupo Resultado 

Santo Antônio 

Propriedade 2,3 

Família 2,6 

Empreendedorismo 2,9 

Vida no campo 3,4 

Qualificação 2,5 

La Salle 

Propriedade 2,7 

Família 2,2 

Empreendedorismo 2,9 

Vida no campo 3,3 

Qualificação 2,1 

Salette 

Propriedade 2,1 

Família 2,3 

Empreendedorismo 2,1 

Vida no campo 3,4 

Qualificação 2,4 

Figura 59. Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na 

propriedade sucedendo a profissão dos pais por subgrupo de análise – Grupo 2 por 

comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão de 

agricultor 

Valores 

A) Possui alta perspectiva sucessória Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui perspectiva sucessória Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços para sucessão Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços para sucessão Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui perspectiva sucessória Até 0,8 
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Quando analisados individualmente, o subgrupo de análise “Propriedade” apresenta 

em média menor representatividade para motivar a sucessão dos jovens da Comunidade Santo 

Antônio, com o grau 2,3. Já na comunidade La Salle o subgrupo “Qualificação” apresenta em 

média menor representatividade para motivar a sucessão dos jovens, com o grau 2,1. Esse 

resultado pode estar relacionado aos 58,34% dos jovens que afirmaram não desempenhar 

atividades na propriedade, dessa forma não se consideram qualificados para desempenhar 

atividades na propriedade. Na comunidade Salette os subgrupos “Propriedade” e 

“Qualificação” apresentam em média menor representatividade, com o grau 2,1. Em todas as 

comunidades os subgrupos de menor impacto para motivar a permanência dos representam 

“potenciais traços para sucessão”. 

No entanto, ao considerar o subgrupo que apresentou em média maior 

representatividade para motivar a sucessão dos jovens, em todas as comunidades o subgrupo 

“Vida no campo” liderou a pontuação, com grau 3,4 na comunidade Santo Antônio e Salette e 

3,3 na comunidade La Salle, que de acordo com a classificação do grau de perspectiva de 

permanência na propriedade sucedendo a profissão de agricultor, representa “alta perspectiva 

sucessória”.  

A Figura 60 permite observar a média dos resultados dos cinco subgrupos 

determinantes na decisão suceder na agricultura abordados neste estudo. Dessa forma, pode-se 

considerar que os fatores que realmente causam influência na decisão dos jovens permanecerem 

na propriedade sucedendo a profissão dos pais são aqueles que apresentam pontuação superior 

a 2,6, ou seja, são os mesmos apontados pelos jovens do Grupo 1, “empreendedorismo” e “vida 

no campo”. 

 

Figura 60. Média dos fatores determinantes na decisão de suceder Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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4.2.2 Perspectiva de migrar para o meio urbano – Jovens das Comunidades rurais 

Na mesma metodologia de análise, buscou-se avaliar por meio do Conjunto 5 do 

PERSUMI a representatividade dos fatores que favorecem a decisão de migrar para o meio 

urbano, na perspectiva dos jovens de cada comunidade pesquisada. A frequência de respostas 

de cada item é apresentada nas Figuras 61, 62 e 63. 

 

Figura 61. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano – Comunidade Santo Antônio 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
Continua na próxima página. 

 

 

CONJUTO 05 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE 

MIGRAR PARA O MEIO URBANO 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que 

contribuem para sua decisão de migrar para o meio urbano C
o

n
co

rd
o

 

to
ta

lm
en

te
 

C
o

n
co

rd
o

 

p
a

rc
ia

lm
en

te
 

N
ã

o
 c

o
n

co
rd

o
 

n
em

 d
is

co
rd

o
 

D
is

co
rd

o
 

p
a

rc
ia

lm
en

te
 

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
en

te
 

SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Limitação da renda gerada na propriedade da família 1 8 6 5 6 

02 Ausência de salário fixo 3 7 6 5 5 

03 Busca por autonomia financeira 7 10 4 1 4 

Total parcial 11 25 16 11 15 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

 

04 Dedicação em tempo integral as atividades, inclusive nos finais 

de semana e feriados 3 5 6 6 6 

05 Penosidade do trabalho rural 2 7 6 5 6 

06 Desejo de desvincular-se da imagem tradicional do agricultor 

familiar relacionada ao rural atrasado 2 6 5 1 12 

Total parcial 7 18 17 12 24 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

 

07 Ausência nas tomadas de decisões que envolvem a propriedade 3 3 8 4 8 

08 Transferência tardia da herança e gestão da propriedade 1 4 7 6 8 

09 Visão negativa dos pais quanto ao futuro promissor dos filhos no 

meio rural 3 6 3 4 10 

Total parcial 7 13 18 14 26 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

10 Limitação de políticas públicas que atendam necessidades juvenis 

no campo 3 8 9 2 4 

11 Limitação de programas de formação para 

agricultores/empreendedores rurais 4 3 8 5 6 

12 Difícil acesso ao crédito 1 7 5 7 6 

Total parcial 8 18 22 14 16 

INFRAESTRURA DO MEIO RURAL 

13 Dificuldade de locomoção para estudar na cidade 6 5 3 5 7 

14 Infraestrutura precária do campo (escolas, atendimento de saúde, 

igrejas, centros de eventos comunitários) 3 5 5 6 7 

15 Dificuldade de acesso à tecnologia (telefonia móvel, internet, 

etc.) 2 2 2 5 15 

Total parcial 11 12 10 16 29 
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Continuação da Figura 61. 

Figura 61. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano – Comunidade Santo Antônio 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Figura 62. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano – Comunidade La Salle 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
Continua na próxima página. 

 

INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

 

16 Contato com o meio urbano proporcionando uma visão de um 

novo modo de vida 1 9 4 3 9 

17 Acesso à educação 5 6 5 2 8 

18 Busca por melhoria da qualidade de vida/lazer 4 4 2 7 9 

Total parcial 10 19 11 12 26 

TOTAL GERAL 54 105 94 79 136 

 

CONJUTO 05 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE 

MIGRAR PARA O MEIO URBANO 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que 

contribuem para sua decisão de migrar para o meio urbano C
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Limitação da renda gerada na propriedade da família 1 5 2 3 1 

02 Ausência de salário fixo 3 3 2 1 3 

03 Busca por autonomia financeira 4 4 3 0 1 

Total parcial 8 12 7 4 5 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

04 Dedicação em tempo integral as atividades, inclusive nos finais de 

semana e feriados 1 3 6 2 0 

05 Penosidade do trabalho rural 2 3 5 0 2 

06 Desejo de desvincular-se da imagem tradicional do agricultor 

familiar relacionada ao rural atrasado 0 2 3 1 6 

Total parcial 3 8 14 3 8 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

07 Ausência nas tomadas de decisões que envolvem a propriedade 0 3 3 2 4 

08 Transferência tardia da herança e gestão da propriedade 0 1 3 2 6 

09 Visão negativa dos pais quanto ao futuro promissor dos filhos no 

meio rural 4 0 3 2 3 

Total parcial 4 4 9 6 13 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

10 Limitação de políticas públicas que atendam necessidades juvenis 

no campo 1 3 7 1 0 

11 Limitação de programas de formação para 

agricultores/empreendedores rurais 1 1 5 3 2 

12 Difícil acesso ao crédito 1 2 3 2 4 

Total parcial 3 6 15 6 6 

INFRAESTRURA DO MEIO RURAL 

13 Dificuldade de locomoção para estudar na cidade 1 3 2 2 4 

14 Infraestrutura precária do campo (escolas, atendimento de saúde, 

igrejas, centros de eventos comunitários) 2 1 1 4 4 

15 Dificuldade de acesso à tecnologia (telefonia móvel, internet, etc.) 0 1 1 2 8 

Total parcial 3 5 4 8 16 
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Continuação da Figura 62. 

Figura 62. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano – Comunidade La Salle 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Figura 63. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano – Comunidade Salette 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
Continua na próxima página 

 

 

INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

16 Contato com o meio urbano proporcionando uma visão de um novo 

modo de vida 3 1 1 4 3 

17 Acesso à educação 3 2 3 3 1 

18 Busca por melhoria da qualidade de vida/lazer 4 1 3 3 1 

Total parcial 10 4 7 10 5 

TOTAL GERAL 31 39 56 37 53 

 

CONJUTO 05 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE 

MIGRAR PARA O MEIO URBANO 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que 

contribuem para sua decisão de migrar para o meio urbano 
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Limitação da renda gerada na propriedade da família 2 0 4 1 3 

02 Ausência de salário fixo 3 1 1 2 3 

03 Busca por autonomia financeira 5 2 1 0 2 

Total parcial 10 3 6 3 8 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

04 Dedicação em tempo integral as atividades, inclusive nos finais de 

semana e feriados 3 2 2 0 3 

05 Penosidade do trabalho rural 4 0 3 1 2 

06 Desejo de desvincular-se da imagem tradicional do agricultor 

familiar relacionada ao rural atrasado 0 1 0 0 9 

Total parcial 7 3 5 1 14 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

07 Ausência nas tomadas de decisões que envolvem a propriedade 0 2 5 3 0 

08 Transferência tardia da herança e gestão da propriedade 3 2 2 1 2 

09 Visão negativa dos pais quanto ao futuro promissor dos filhos no 

meio rural 1 2 3 1 3 

Total parcial 4 6 10 5 5 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

10 Limitação de políticas públicas que atendam necessidades juvenis 

no campo 2 3 4 1 0 

11 Limitação de programas de formação para 

agricultores/empreendedores rurais 0 2 4 3 1 

12 Difícil acesso ao crédito 0 4 3 1 2 

Total parcial 2 9 11 5 3 

INFRAESTRURA DO MEIO RURAL 

13 Dificuldade de locomoção para estudar na cidade 2 1 2 1 4 

14 Infraestrutura precária do campo (escolas, atendimento de saúde, 

igrejas, centros de eventos comunitários) 0 1 1 4 4 

15 Dificuldade de acesso à tecnologia (telefonia móvel, internet, etc.) 0 2 1 3 4 

Total parcial 2 4 4 8 12 
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Continuação da Figura 63. 

Figura 63. Frequência de respostas no conjunto fatores que favorecem a decisão de migrar 

para o meio urbano – Comunidade Salette 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para obtenção do grau de perspectiva de migração para o meio urbano, utilizou-se o 

sistema de alocação de pontos para cada resposta, partindo de uma escala de 0 a 4, em que 0 

equivale a à frequência “discordo totalmente” e 4 à “concordo totalmente”. Assim, o número 

de respostas em cada item foi multiplicado por seu peso e a soma foi dividida pelo número total 

de questões, resultando no grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a 

profissão dos pais referente aos jovens de cada comunidade, demonstrado na Tabela 19.  

Tabela 19: Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o meio urbano Grupo 2 por comunidade 

Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o meio urbano 

- Grupo 2 por comunidade 
N° Respostas 

(b) Peso 
(a X b) Resultado  

Santo Antônio La Salle Salette Santo Antônio La Salle Salette 

54 31 32 4 216 124 128 

105 39 28 3 315 117 84 

94 56 44 2 188 112 88 

79 37 27 1 79 37 27 

136 53 49 0 0 0 0 

(c) soma dos resultados 798 390 327 

(d) Número de questões 468 216 180 

(e = c/d) Resultado 1,7 1,8 1,8 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Pelo resultado obtido, 1,7 (Santo Antônio) e 1,8 (La Salle e Salette), de acordo com a 

classificação do grau de perspectiva de migração para o meio urbano (Figura 64), em média os 

respondentes possuem “potenciais traços para migração”. 

Grau de perspectiva de migração para o meio urbano Valores 

A) Possui alta perspectiva de migração Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui perspectiva de migração Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços para migração Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços para migração Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui perspectiva de migração Até 0,8 

Figura 64. Grau de perspectiva de migração para o meio urbano 

Fonte: Adaptado de Brandalise (2008) 
 

INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

16 Contato com o meio urbano proporcionando uma visão de um novo 

modo de vida 3 1 5 0 1 

17 Acesso à educação 3 1 1 1 4 

18 Busca por melhoria da qualidade de vida/lazer 1 1 2 4 2 

Total parcial 7 3 8 5 7 

TOTAL GERAL 32 28 44 27 49 
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Também buscou-se realizar a análise por subgrupo a fim de identificar quais fatores 

têm maior representatividade na decisão dos jovens migrarem para o meio urbano. Utilizou-se 

o sistema de alocação de pesos apresentado na Figura 34 “Alocação de pesos e elaboração do 

grau de perspectiva de migração para o meio urbano por subgrupo de análise”. A Figura 65 

apresenta os resultados resumidos, os dados completos são apresentadas nos apêndices: 

APÊNDICE E (Comunidade Santo Antônio), APÊNDICE F (Comunidade La Salle) e 

APÊNDICE G (Comunidade Salette). 

 
Comunidade Subgrupo Resultado 

Santo Antônio 

Propriedade 2,1 

Atividade agrícola 1,6 

Família 1,5 

Políticas públicas 1,8 

Infraestrutura do meio rural 1,5 

Influência do meio urbano 1,7 

La Salle 

Propriedade 2,4 

Atividade agrícola 1,9 

Família 1,4 

Políticas públicas 1,8 

Infraestrutura do meio rural 1,2 

Influência do meio urbano 2,1 

Salette 

Propriedade 2,1 

Atividade agrícola 1,6 

Família 2,0 

Políticas públicas 2,1 

Infraestrutura do meio rural 1,2 

Influência do meio urbano 1,9 

Figura 65. Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva migratória por 

subgrupo de análise –  Grupo 2 por comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quando analisados individualmente, os subgrupos de análise “Família” e 

“Infraestrutura do meio rural” apresentam em média menor representatividade para motivar a 

migração dos jovens da Comunidade de Santo Antônio para o meio urbano, com o grau 1,5. Da 

mesma forma, o subgrupo “Infraestrutura do meio rural” apresentou em média menor 

representatividade para motivar a migração dos jovens da Comunidade La Salle e Salette para 

o meio urbano, com o grau 1,2. Em todas as comunidades os subgrupos de menor impacto para 

motivar a migração representam “poucos traços para migração”. 

Quanto aos subgrupos mais representativos, no que tange à migração para o meio 

urbano, em todas as comunidades o subgrupo “Propriedade” apresentou maior influência para 

a decisão dos jovens migrarem. Na comunidade Santo Antônio com grau 2,1; na comunidade 

La Salle grau 2,4; e na comunidade Salette grau 2,4, juntamente com o subgrupo “Políticas 
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Públicas”. De acordo com a classificação do grau de perspectiva de migração para o meio 

urbano (Figura 14), essas classificações representam “potenciais traços para migração”. 

A Figura 66 permite observar a média dos resultados dos seis subgrupos determinantes 

na decisão migrar para o meio urbano abordados neste estudo. Dessa forma, pode-se considerar 

que os fatores de maior impacto na decisão dos jovens migrarem para o meio urbano - aqueles 

que apresentam pontuação superior a 1,8 – são os mesmos apontados pelo Grupo 1, 

“propriedade” e “influência do meio urbano” além do fator “políticas públicas”.  

 

Figura 66. Média dos fatores determinantes na decisão de migrar para o meio urbano 

Grupo 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Para realizar a comparação entre os Grupos 1 e 2, foi gerado o grau de perspectiva 

sucessória (Tabela 20) e migratória (Tabela 21), referente às três comunidades. 

 

Tabela 20: Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão dos pais Grupo 2 

Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência na propriedade 

sucedendo a profissão dos pais – Grupo 2 
(a) N° Respostas  (b) Peso (a X b) Resultado  

250 4 1000 

192 3 576 

134 2 268 

74 1 74 

70 0 0 

(c) soma dos resultados 1918 

(d) Número de questões 720 

(e = c/d) Resultado 2,7 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Quando analisados os dados do total geral de jovens residentes em comunidades rurais, 

em média, o grau de perspectiva de permanência na propriedade sucedendo a profissão dos pais 

foi de 2,7, que representa “perspectiva sucessória” 

Já em relação à perspectiva de migração para o meio urbano, em média os jovens das 

três comunidades pesquisadas apresentaram grau 1,8, o que equivale a “potenciais traços para 

migração”. 

 

Tabela 21: Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o meio urbano Grupo 2 

Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para o meio urbano - 

Grupo 2 
(a) N° Respostas  (b) Peso (a X b) Resultado  

117 4 468 

172 3 516 

194 2 388 

143 1 143 

238 0 0 

(c) soma dos resultados 1515 

(d) Número de questões 864 

(e = c/d) Resultado 1,8 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Apesar de apenas 25% dos respondentes afirmarem ter como perspectiva de vida morar 

e trabalhar no meio rural sucedendo a profissão dos pais (Figura 47) percebe-se, a partir dos 

resultados apresentados nas Tabelas 20 e 21, que em média os jovens estariam mais propensos 

a suceder na atividade agrícola do que migrar para o meio urbano. 

Porém, é válido considerar que 25% optaram por morar no meio rural e trabalhar na 

cidade e 35,42% declararam ter intenção morar na cidade e trabalhar no meio rural. Esses 

resultados demonstram afinidade de alguns respondentes com o meio rural apenas no quesito 

moradia e de outros apenas em relação ao trabalho. E, os conjuntos 4 e 5 consideraram diversos 

fatores que podem influenciar a sucessão e a migração, não apenas o quesito profissão, que 

permitiram gerar o grau de perspectiva sucessória ou migratória. 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS GRUPOS MODULAR E COMUNIDADES RURAIS 

Abramovay et al. (1998) discorrem sobre o “viés de gênero” no êxodo rural, em que 

as moças deixam o campo mais cedo e numa proporção muito maior que os rapazes. Esse fator 

não é um agravante que pode interferir na análise entre os dois grupos pesquisados, visto que a 
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proporção de jovens do sexo feminino e masculino do Grupo 1 - Modular e Grupo 2 – 

Comunidades rurais é similar, representada por 53,13% jovens do sexo feminino no Grupo 1 e 

52,08% no Grupo 2. 

Em relação à idade, o Grupo 1 é representado por 71,88% dos respondentes na faixa 

etária de 15 a 19 anos, enquanto que no Grupo 2 essa faixa etária é representada por 43,75% 

dos jovens. 

Os Grupos 1 e 2 também são similares no tocante ao estado civil. Todos os jovens são 

solteiros, com exceção a 2,08% dos respondentes do Grupo 2. Esse resultado é constatado por 

Stropasolas (2004) que afirma que os jovens passaram a redefinir e ampliar a noção de família 

de acordo com as expectativas e projetos de vida do seu cotidiano. A constituição de uma 

família ainda integra os planos dos jovens, no entanto, em um prazo mais distante do que 

comumente era concretizado pelas gerações passadas. Os jovens projetam um retardamento 

matrimonial na medida em que sucedem as gerações na agricultura familiar. 

O quesito educação apresenta um resultado positivo nos dois grupos pesquisados, 

evidenciando-se que todos os jovens na faixa etária de 15 a 19 anos estão estudando. No Grupo 

1 a afirmação positiva foi unânime, enquanto que no Grupo 2 é evidenciado maior frequência 

de jovens na faixa etária de 22 a 24 anos que já concluíram o ensino superior ou pós-graduação.   

Ressalta-se que nos dois grupos pesquisados a opção por cursos técnicos ou superiores 

em áreas relacionadas à atuação no campo, como Técnico em Agropecuária e Agronomia 

apresentou maior ocorrência. 

É pertinente evidenciar que diferentemente da literatura, que em geral relaciona as 

meninas a níveis mais elevados de educação em virtude da desvalorização de seu papel na 

propriedade (Carneiro, 2007), ou ainda, de acordo com Stropasolas (2004), pelo 

descontentamento no meio rural, a pesquisa com os jovens da região do município de Palotina 

não apresentou diferenças significativas em termos de escolaridade por sexo, como apresentado 

na Figura 67. 
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Figura 67.  Escolaridade do total de jovens por sexo 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Esse resultado corrobora o estudo de Mendonça et al. (2013), que avaliou a sucessão 

em dois municípios de Minas Gerais, não constatando diferenças em termos de anos de 

frequência à escola por sexo, renda ou destino, ao contrário do que a literatura registra em outras 

áreas rurais brasileiras, sendo evidenciado que a educação formal não estimula o abandono do 

meio rural, ao contrário, é considerada uma forma de garantir o futuro dos filhos em meio as 

dificuldades do campo. No entanto, não é o único meio, tampouco torna moralmente obrigatória 

a saída do campo. 

Entretanto, ao avaliar a escolaridade dos pais e mães dos jovens pesquisados, o 

cenário condiz com o apresentado na literatura, no qual as mães apresentam maior nível de 

escolaridade do que os pais. Além disso, no geral, o nível de escolaridade dos filhos é superior 

ao de seus pais. Comprova-se, nesta pesquisa, que as gerações passadas estavam inseridas em 

uma realidade com menores oportunidades do que a vivenciada por seus filhos. 

No que diz respeito à profissão dos pais dos jovens pesquisados, 92,50% dos pais e 

mães são sucessores, visto que são filhos de agricultores. A ocorrência do matrimônio entre 

filhos e filhas de agricultores permitiu a reprodução social que hoje está a cargo de seus 

descendentes, porém com oportunidades e expectativas que permitem outras possibilidades 

além da agricultura. 

Em relação à área das propriedades, nos dois grupos a maioria das propriedades 

concentram uma área de até 48,4 hectares. A agricultura é a atividade econômica 

predominante, desenvolvida em todas as propriedades avaliadas e exclusivamente em 55% 

delas, ou seja, mais da metade das propriedades não possuem diversificação produtiva. Quando 
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avaliada a diversificação por grupo, o Grupo 1 apresentou maior índice com 53,13%, enquanto 

que apenas 39,58% das propriedades do Grupo 2 desenvolvem mais de uma atividade 

agropecuária. 

No tocante à pluriatividade, o Grupo 2 mostrou-se mais expressivo, visto que 64,58% 

das famílias possui complementação de renda oriunda de atividades não agropecuárias, com 

ênfase na prestação de serviços agrícolas. Enquanto que no Grupo 1, a renda da metade das 

famílias é proveniente apenas de atividades agropecuárias. 

No que diz respeito à renda, 51,25% dos pesquisados afirmam ser sempre suficiente 

para manter a família, em proporções similares entre os grupos. No entanto, quando a renda é 

relacionada a oportunidade de investir na propriedade, além de subsidiar os custos da família, 

metade dos jovens do Grupo 1 afirmaram que algumas vezes é possível investir, enquanto que 

33,33% dos jovens do Grupo 2 manifestaram a mesma opinião. Assim, conclui-se que a renda 

gerada na propriedade não é entendida pelos jovens como um fator de grande atratividade para 

permanência no campo, visto que na maioria dos casos é suficiente apenas para manter a 

família. Ressalta-se que a limitação da renda é um dos principais fatores que motiva a migração 

dos jovens para a cidade (Costa & Ralish, 2013; Facioni & Pereira, 2015; Foguessato et al., 

2016; Savian, 2014).  

No que tange ao conhecimento sobre políticas públicas, novamente as respostas foram 

equilibradas entre os grupos, com maior proporção de jovens que têm algum conhecimento 

sobre o tema (em média 71,25%), com destaque ao PROAGRO seguido do PRONAF. 

Em relação ao cooperativismo, apenas 5% das famílias dos jovens pesquisados não 

são associadas à uma cooperativa, demonstrando a importância do cooperativismo para os 

agricultores familiares da região estudada. 

O acesso à comunicação mostrou-se próximo da realidade do campo, visto que apenas 

1 dos 80 jovens entrevistados afirmou não possuir acesso à internet em casa. 

Quanto à participação nas atividades da propriedade, mais da metade dos jovens 

dos dois grupos pesquisados tem alguma participação, seja conciliando com os estudos ou 

trabalho na cidade, ou ainda, uma pequena parcela de 7,50% do total geral, que representa 

apenas os jovens do Grupo 2, possui dedicação integral às atividades da propriedade, os 

potenciais sucessores. 

Contudo, no que tange à participação na gestão da propriedade, nota-se novamente 

uma similaridade entre os grupos. Apenas 36,25% tem espaço para sugerir nas decisões que 

envolvem a propriedade, os demais não apresentam interesse ou não possuem abertura por parte 

dos pais. 
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 Quando analisado o retorno financeiro desses jovens que auxiliam nas atividades da 

propriedade, 52,50% do total de entrevistados limitam-se a pedir dinheiro aos pais quando 

precisam e 20% afirmam não receber pelo trabalho desenvolvido. Destaca-se que a proporção 

entre os grupos é equivalente. A busca por autonomia financeira, considerando a ausência de 

salário fixo no campo é apontada pelos estudos avaliados na revisão bibliográfica como um dos 

principais fatores que motivam a migração. 

Com relação ao futuro da propriedade, 81,25% do total geral de jovens afirmaram 

que algumas vezes, nunca ou raramente discutem esse assunto com os pais. Apesar desse 

resultado, 53,75% percebem por parte de seus pais incentivo para permanência na atividade 

agrícola.  

Um contraste pontual entre os grupos é justamente o principal fator que os diferencia: 

a participação em cursos, treinamentos, palestras e demais eventos promovidos por 

cooperativas, sindicatos e demais entidades da classe que tem como objetivo capacitar os jovens 

no que diz respeito ao trabalho e à gestão da propriedade. Enquanto que 59,38% dos jovens do 

Grupo 1 participam sempre ou frequentemente desses eventos, 68,75% dos jovens do Grupo 2 

nunca, raramente ou algumas vezes tem interesse em participar, como se vê na Figura 68. 

 

 

Figura 68. Participação do total de jovens nos eventos promovidos por entidades da classe 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

No quesito ficar na propriedade ou migrar para o meio urbano, em relação aos irmãos, 

42,50% dos jovens afirmaram não saber se algum dos filhos irá ficar visto que a família ainda 

não discutiu sobre o assunto, enquanto que 21,25% afirmaram que já se sabe quem irá ficar, 

com incidência um pouco mais representativa no Grupo 1. 
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Em relação ao futuro dos jovens pesquisados, os resultados quanto à perspectiva 

sucessória foram similares entre os grupos, com 25% das respostas. Também pôde-se constatar 

que os jovens do Grupo 2 mostraram-se mais favoráveis a morar e trabalhar no meio urbano 

com 35,42% das respostas, enquanto que apenas 21,88% dos jovens do Grupo 1 manifestaram 

esse desejo, de acordo com a Figura 69. 

 

Figura 69. Perspectivas futuras do total geral de jovens 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quando analisada a perspectiva migratória por sexo, a incidência de moças que tem 

intenção de migrar para morar e trabalhar na cidade se destacou com 40,48%, enquanto que 

apenas 18,42% dos rapazes têm essa intenção para o futuro. No que diz respeito à sucessão, o 

cenário se inverte, pois 31,58% dos rapazes desejam ser sucessores e apenas 19,05% das moças 

têm essa expectativa, conforme apresentado na Figura 70. 

 

Figura 70. Perspectiva migratória do total geral de jovens por sexo 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Diferentemente das gerações passadas, confirma-se nesta pesquisa a visão de 

Bianchini (2010), de que muitas famílias na atualidade incentivam a saída das filhas da 

propriedade em busca de oportunidade na cidade e a permanência dos rapazes na atividade 

agrícola. A migração feminina mais acentuada que a masculina também é justificada por 

Brumer (2007), devido à visão negativa das moças em relação ao seu futuro no meio rural, 

considerando a visão tradicional de o seu trabalho ser auxiliar ao dos homens. 

Pôde-se confrontar as perspectivas dos jovens quanto ao seu futuro com o grau de 

sucessão embasado nos fatores que a literatura apresenta como determinantes para a sucessão 

na agricultura familiar. Os dois grupos foram enquadrados no grau “possui perspectiva 

sucessória” visto que o resultado dos jovens do Modular foi de em média 2,8 e o resultado geral 

dos jovens das Comunidades rurais foi em média 2,7.  

Os resultados dos dois grupos não apresentaram diferença significativa, tanto quando 

questionados diretamente sobre suas perspectivas futuras no quesito moradia e profissão 

disposto na Figura 69, quanto no Conjunto 4 de questões que permitiu identificar as 

perspectivas sucessórias com base nos diversos fatores que interferem nessa decisão de acordo 

com a literatura. 

Apesar do resultado apresentado no Conjunto 4 de questões, que classifica os jovens 

dos Grupos 1 e 2, em média, no grau “possui perspectiva sucessória”, a Figura 70 apresenta que 

apenas 25% do total de cada grupo tem intenção em suceder a profissão e modo de vida dos 

pais.  

Essa divergência de intenções, quando comparado o resultado do grau de perspectiva 

sucessória e a questão concreta sobre a perspectiva futura, pode ser explicado devido ao fato de 

que os conjuntos de questões que permitiram originar o grau de sucessão ou migração 

consideraram diversos aspectos que contribuem para a manutenção do jovem no campo ou 

migração para a cidade. Considerando que apenas 25% dos jovens responderam diretamente 

que tem intenção de suceder, conclui-se que apesar dos resultados de a maioria dos subgrupos 

direcionarem para a sucessão, na prática, os fatores menos atrativos como as “condições 

oferecidas pela propriedade” e “núcleo familiar” instigam os jovens a migrar ou a continuar 

morando no campo, mas trabalhar na cidade, ou ainda, morar na cidade e trabalhar no meio 

rural. 

Destaca-se que o subgrupo “Vida no campo” apresentou maior influência na decisão 

dos jovens de permanecer na propriedade, cuja pontuação se enquadrou no grau “alta 

perspectiva sucessória” em todos os grupos analisados, Grupo 1 - Modular e Grupo 2 -
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Comunidades individualmente. Isso quer dizer que, se a sucessão dependesse apenas do modo 

de vida no campo, em média todos os jovens estariam propensos a permanecer na propriedade. 

No geral, em relação aos fatores que contribuem para a sucessão, nos dois grupos 

analisados houve consenso, elegendo “Vida no campo”, que envolve a qualidade de vida no 

meio rural, o apego aos costumes do meio rural e o tempo de convívio no campo e 

“Empreendedorismo”, que compreende a visão de oportunidade de expandir as atividades já 

desenvolvidas na propriedade ou empreender novas atividades e a motivação para ser dono do 

próprio negócio, como os principais instigadores para que os jovens permaneçam no campo.   

Também foi possível comparar as perspectivas futuras, em relação à profissão e à 

moradia, com o grau de perspectiva migratória gerado com base nos fatores que motivam a 

migração. Nesse item de análise, o Grupo 1 apresentou menor perspectiva migratória, com 

resultado 1,4, que representa “poucos traços para migração”, enquanto que o resultado médio 

do Grupo 2 foi 1,8 “potenciais traços para migração”. 

Em relação aos fatores de maior influência na decisão de migrar para o meio urbano, 

novamente os dois grupos analisados caracterizaram os mesmos fatores como determinantes 

para sua decisão de migrar. O Grupo 1 avaliou a “Influência do meio urbano” como principal 

motivador, seguido do fator “Propriedade” e por último “Política Públicas”. Já o Grupo 2 

classificou o fator “Propriedade” como principal impulsionador para a decisão de deixar o 

campo, seguido de “Políticas públicas” e “Influência do meio urbano”. 

Considerando que o fator “Propriedade” compreende os aspectos de limitação da renda 

gerada na propriedade, ausência de salário fixo e busca por autonomia financeira, percebe-se 

que, assim como apresentado na literatura, a renda representa para os jovens pesquisados um 

limitador para sua permanência no campo. Ainda nesse campo de visão, a recusa é 

complementada fator “Políticas públicas”, que envolve a limitação de políticas públicas que 

atendam às necessidades juvenis, limitação de programas de formação para 

agricultores/empreendedores rurais e difícil acesso ao crédito. É importante considerar que 

essas restrições refletem na dificuldade para o aumento da renda. 

Já o fator “Influência do meio urbano” está relacionado ao aspecto social, uma nova 

visão de modo de vida influenciada pelo contato com o meio urbano, busca pela educação 

formal e melhoria da qualidade de vida.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O destaque que a agricultura familiar vem recebendo nas últimas décadas, 

principalmente a partir da década de 1990, com a implantação de políticas públicas direcionadas 

aos agricultores familiares, é resultado da sua importância econômica, social e cultural para o 

desenvolvimento rural brasileiro. Além disso, as mudanças ocorridas no cenário rural, a partir 

desse período, fomentaram uma nova discussão a respeito dessa categoria: o destino das 

pequenas propriedades agrícolas familiares devido à falta de sucessores.  

Em meio ao fortalecimento do fenômeno migratório dos jovens filhos de agricultores 

para o meio urbano, a questão que norteou o desenvolvimento dessa pesquisa foi: Quais as 

perspectivas dos jovens filhos de agricultores de municípios da região de Palotina-PR em 

relação à sucessão na agricultura familiar? 

Para responder esse questionamento, realizou-se uma pesquisa com dois grupos 

amostrais com o objetivo de avaliar as perspectivas de sucessão na agricultura familiar dos 

jovens filhos de agricultores dos municípios da região de Palotina-PR. O Grupo 1 - Modular foi 

representado por 32 jovens filhos de agricultores associados à uma cooperativa agroindustrial 

da região Oeste do Paraná, que estão participando do Programa de Formação de Liderança 

Jovem durante o ano de 2017 e o Grupo 2 – Comunidades foi representado por 48 jovens filhos 

de agricultores residentes em três comunidades rurais do município de Palotina, que não estão 

envolvidos com cursos de formação voltados ao cenário rural no momento. 

A investigação teve como objetivos específicos: (a) identificar o perfil dos jovens 

rurais de municípios da região de Palotina-PR, em que os dois grupos se mostraram similares. 

A idade considerada foi a faixa etária de 15 a 24 anos e a distribuição foi equitativa entre moças 

e rapazes. Em relação ao estado civil, a maioria é solteira e mora na propriedade dos pais. Um 

fator que merece destaque na amostra estudada é o quesito educação, que apresentou uma 

quebra de paradigma em relação às gerações passadas, além da expressividade de grau de 

escolaridade em nível superior ou pós-graduação, não houve distinção considerável de 

escolaridade por sexo, assim pode-se concluir que tanto as moças quanto os rapazes consideram 

a educação formal um requisito importante para o futuro profissional, seja na propriedade ou 

fora dela. 

O segundo objetivo específico foi (b) avaliar as motivações econômicas e sociais, 

internas e externas à propriedade que contribuem para a sucessão dos jovens na agricultura 
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familiar, utilizando-se como base o conjunto 4 do PERSUMI que permitiu identificar o grau de 

perspectiva sucessória, em que o fator vida no campo destacou-se entre os jovens pesquisados, 

evidenciando mais uma vez uma nova perspectiva em relação ao passado. Atualmente o meio 

rural é associado à qualidade de vida, com destaque ao apego dos jovens aos costumes do 

campo, afirmando a importância cultural dessa categoria. É válido considerar que a realidade 

dos jovens pesquisados é diferente e mais cômoda do que àquela vivenciada no passado. As 

comunidades onde residem são próximas da cidade, a maioria com estradas asfaltadas e além 

de veículo próprio, para estudar contam com transporte escolar, ou seja, o acesso ao meio 

urbano, quando precisam, é facilitado. 

Além disso, outro fator que se destacou apresentando novamente um novo perfil para 

o rural foi o empreendedorismo, que é entendido pelos jovens como uma oportunidade para 

permanecer no campo, por meio da ampliação das atividades já desenvolvidas ou empreender 

novas atividades com objetivo de alavancar o negócio da família. É válido relacionar a visão 

empreendedora com a escolaridade dos jovens, que podem aplicar seu conhecimento na 

propriedade e impulsionar os rendimentos a partir de uma nova perspectiva de desenvolver o 

trabalho e gerir a propriedade do que a de seus pais, mas para isso é fundamental que tenham 

apoio da família. 

Por conseguinte, o terceiro objetivo foi (c) avaliar as motivações econômicas e sociais, 

internas e externas à propriedade que contribuem para a migração dos jovens rurais para o meio 

urbano, que foi avaliado embasado no conjunto 5 do PERSUMI, que também permitiu 

identificar o grau de perspectiva migratória dos jovens pesquisados. Como resultado, assim 

como explicado na literatura, os aspectos que envolvem a propriedade, no que confere à renda 

limitada e busca por autonomia financeira, foram considerados os principais limitadores para 

permanência no campo, seguidos pela influência do meio urbano, ou seja, o contato que os 

jovens têm com a cidade, que lhes propicia uma nova visão de modo de vida. 

Além desses, o fator “políticas públicas” também foi reconhecido como uma restrição. 

Cabe mencionar que esse aspecto tem relação com a capacidade de gerar renda, considerando 

que as políticas públicas objetivam gerar algum impacto na realidade econômica, social ou 

política dos cidadãos para os quais é direcionada.  

Essas motivações para suceder ou migrar são resultado das condições oferecidas pelo 

meio que os jovens estão inseridos, com destaque à propriedade e ao núcleo familiar, aspectos 

abordados no objetivo específico (d) caracterizar as condições que as propriedades e o núcleos 

familiares oferecem para instigar a permanência dos jovens no campo. 
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No que tange às propriedades, a maioria concentra uma área de até 48,4 hectares e a 

base econômica é a agricultura. A diversificação produtiva não é uma característica 

predominante nas propriedades, já que a maioria delas desenvolve apenas a atividade agrícola. 

Destaca-se a presença da diversificação nas propriedades do Grupo 1. Contudo, a pluriatividade 

integra a economia das famílias com maior ênfase no Grupo 2, representando uma 

complementação de renda e melhores condições de vida aos agricultores. Portanto, comprova-

se mais uma vez que as motivações para migração estão relacionadas à pouca atratividade que 

os jovens percebem em relação ao seu futuro na propriedade principalmente relacionado à 

limitação da renda, visto que as propriedades são pequenas e com baixa ocorrência de 

diversificação. 

Ademais, percebeu-se que o destino da propriedade não é uma preocupação recorrente 

por grande parte das famílias, que passaram a ser constituídas por um número menor de filhos 

comparadas às gerações passadas, agravando ainda mais o processo sucessório. Na visão dos 

jovens, existe fragilidade no diálogo intrafamiliar sobre a destino da propriedade quando seus 

pais não puderem mais trabalhar.  

Assim como nas gerações passadas, esse posicionamento dos pais dificulta o 

planejamento a respeito da transmissão das responsabilidades e do patrimônio, apresentando 

aos filhos um cenário de incerteza que, a curto prazo, reflete na busca por oportunidades fora 

da propriedade como a melhor opção. Apesar disso, a maior parte dos jovens percebem em seus 

pais incentivo para que permaneçam na propriedade. Esse resultado reflete os costumes 

tradicionais do agricultor, que valorizam a mão de obra e por outro lado atribuem menor atenção 

às questões gerenciais. 

Por fim, buscou-se no objetivo (e) comparar as perspectivas sucessórias de jovens que 

estão participando do Programa de Formação de Liderança Jovem (Grupo 1 – Modular) , com 

foco na sucessão familiar e cooperativismo com as perspectivas dos jovens que não estão 

inseridos nesse meio (Grupo 2 – Comunidades), no qual constatou-se que os dois grupos 

pesquisados não apresentaram diferenças expressivas, tanto no perfil dos jovens, das 

propriedades e perspectivas futuras quanto à sucessão, concluindo-se que apenas a quarta parte 

dos jovens tem intenção de suceder a profissão paterna. 

No entanto, a pesquisa evidenciou que, apesar de a maioria não desejar viver e 

trabalhar no meio rural, quase metade dos jovens manifestaram interesse em apenas viver ou 

apenas trabalhar no meio rural, demonstrando o apego ao campo para morar ou para trabalhar. 

É válido considerar que a profissão escolhida por grande parte dos jovens tem o campo como 

local de atuação. 
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Os resultados desta pesquisa reafirmam a tendência migratória dos jovens filhos de 

agricultores para o meio urbano e evidenciam as mudanças ocorridas no cenário rural no que 

tange à maior escolaridade dos filhos de agricultores, visão de melhor qualidade de vida do que 

a proporcionada pela cidade, desvinculação do rural à imagem de atraso e maiores 

oportunidades de investimento na propriedade com a evidência do empreendedorismo rural. 

Contudo, algumas barreiras ainda não foram superadas, como a falta de planejamento quanto 

ao destino da propriedade e a sucessão tardia. 

Dessa forma, é perceptível que a sucessão depende não apenas das condições que a 

propriedade ou o meio rural oferecem, mas principalmente do incentivo da família para que os 

filhos deem continuidade à unidade de produção familiar.  Para tanto, é importante que além 

dos filhos os pais sejam orientados quanto aos aspectos que envolvem a sucessão. 

Nesse contexto, considerando a importância do cooperativismo para essas famílias, 

bem como a importância da continuidade dos estabelecimentos familiares para as cooperativas, 

sugere-se que as cooperativas, além de trabalhar a sucessão com os filhos dos associados, 

orientem também os pais como ponto de partida para viabilizar a sucessão.  

Informalmente, alguns entrevistados relataram que na maioria das vezes a participação 

em treinamentos possibilita uma nova visão quanto ao desempenho do trabalho e da gestão da 

propriedade, no entanto, exteriorizam a resistência dos pais que dificulta a prática na 

propriedade do conhecimento adquirido fora dela. Assim, destaca-se a importância de instruir 

e envolver os agricultores familiares quanto ao papel de seus filhos no que se refere ao destino 

da propriedade. 

Para pesquisas futuras sugere-se (1) avaliar a sucessão na perspectiva dos pais dos 

jovens candidatos à sucessão e (2) avaliar o processo de transmissão do patrimônio e da gestão 

das propriedades na região estudada. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados aplicado 

 

Este instrumento de coleta de dados faz parte da Dissertação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu – 

Mestrado Profissional em Administração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus 

de Cascavel. A pesquisa visa avaliar as perspectivas dos jovens rurais de municípios da região de Palotina-PR 

quanto à sucessão na agricultura familiar. Desde já agradeço sua colaboração. Vanessa Gleica Cantú Gris 
 

CONJUTO 01 – CARACTERIZAÇÃO DO PESQUISADO: 

1- Sexo:  a) (    ) Feminino b) (    ) Masculino 

 

2- Idade:  _______ anos 

 

3- Estado civil:  

a) (  ) solteiro(a)          b) (  ) casado(a)         c) (  ) divorciado(a)          d) (  ) viúvo(a)     e) ( ) separado(a) 

 

4- Você mora na propriedade? 

a) (   ) Sim    b) (   ) Não 

  

5- Atualmente está estudando? 

a) (   ) Sim     b) (   ) Não 

 

6- Qual seu grau de escolaridade? 

a) (    ) ensino fundamental incompleto g) (    ) ensino superior incompleto. Qual curso? ____________________ 

b) (    ) ensino fundamental completo  h) (    ) ensino superior completo. Qual curso? ______________________ 

c) (    ) ensino médio incompleto  i)  (    ) pós graduação incompleta 

d) (    ) ensino médio completo  j)  (    ) pós graduação completa 

e) (    ) curso técnico incompleto. Qual curso? ____________________ 

f) (    ) curso técnico completo. Qual curso? ______________________ 

 

7- Atualmente você está participando de algum curso/treinamento com objetivo de orientação quanto à sucessão na propriedade? 

a) (   ) Sim     b) (   ) Não 

 

8- Qual a escolaridade de seu pai? 

a) (    ) ensino fundamental incompleto  e) (    ) ensino superior incompleto 

b) (    ) ensino fundamental completo    f) (    ) ensino superior completo 

c) (    ) ensino médio incompleto   g) (    ) pós graduação incompleta 

d) (    ) ensino médio completo   h) (    ) pós graduação completa 

 

9- Qual a escolaridade de sua mãe? 

a) (    ) ensino fundamental incompleto  e) (    ) ensino superior incompleto 

b) (    ) ensino fundamental completo    f) (    ) ensino superior completo 

c) (    ) ensino médio incompleto   g) (    ) pós-graduação incompleta 

d) (    ) ensino médio completo   h) (    ) pós-graduação completa 

 

10- Seus pais são filhos de agricultores? 

a) (  ) Sim 

b) (  ) Não 

c) (  ) Apenas meu pai 

d) (  ) Apenas minha mãe 

___________________________________________________________________________________________________________ 

CONJUTO 02 – CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE: 

11- Qual a área da propriedade da família? 

a) (  ) até 4 alqueires   d) (   ) de 21 a 29 alqueires 

b) (  ) de 5 a 10 alqueires    e) (   ) maior que 30 alqueires 

c) (  ) de 11 a 20 alqueires   

 

12- Qual (quais) a(s) atividade(s) econômicas desenvolvidas(s) na propriedade? 

a) (  ) agricultura   c) (  ) suinocultura e) (  ) piscicultura 

b) (  ) avicultura  d) (  ) pecuária leiteira    f) (  ) Outras. Quais?___________________________ 

 

13- A família possui outra fonte de renda além das atividades agropecuárias? 

a) (   ) Trabalho na cidade c) (   ) Prestação de serviços agrícolas (terceirização de maquinário) e) (   ) Não possui. 

b) (   ) Aposentadoria d) (   ) Outro. Qual? ____________ 



131 

 
 

14- Quanto às atividades desenvolvidas na propriedade atualmente, você acredita que a renda obtida é suficiente para manter a 

família? 

a) (   ) Sempre b) (   ) Frequentemente c) (  ) Algumas vezes  d) (  ) Raramente  e) (  ) Nunca 

 

15- A renda obtida na propriedade possibilita investimento? (aquisição de terra, maquinário, novas atividades, etc.) 

a) (   ) Sempre b) (   ) Frequentemente c) (  ) Algumas vezes  d) (  ) Raramente  e) (  ) Nunca 

 

16 -Você tem conhecimento sobre as políticas públicas voltadas para os agricultores familiares? (  ) Não (  ) Sim. Quais? 

a) (   ) Programa de aquisição de alimentos (PAA)  

b) (   ) Programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF) 

c) (   ) Programa de garantia da atividade agropecuária (PROAGRO) 

d) (   ) Programa nacional de alimentação escolar (PNAE) 

e) (   ) Programa nacional de crédito fundiário (PNCF) 

f) (   ) Programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC) 

g) Outra. Qual? ______________________________________________________ 

 

17- Seus pais ou você são associados à uma cooperativa? 

a) (  ) Sim   b)   (   ) Não 

 

18- Você tem acesso à internet em sua casa? 

a) (  ) Sim   b)   (   ) Não 

___________________________________________________________________________________________________ 

CONJUTO 03 – PARTICIPAÇÃO NA PROPRIEDADE E PRETENSÕES FUTURAS 

19- Você desempenha atividades na propriedade? 

a) (   ) Sim, em tempo integral 

b) (   ) Sim, concilio os estudos com as atividades na propriedade 

c) (   ) Sim, concilio o trabalho na cidade com as atividades na propriedade 

d) (   ) Não. Trabalho apenas na cidade 

e) (   ) Não. Apenas estudo 

f) (   ) Outro. Qual? ___________________________ 

 

20- Seu trabalho é remunerado? Recebe algo em troca? 

a) (  ) Recebo pagamento pelo trabalho mensalmente 

b) (  ) Recebo algo pelo trabalho frequentemente, conforme condições financeiras de meus pais 

c) (  ) Recebo porcentagem do rendimento das atividades 

d) (  ) Quando preciso de dinheiro faço o pedido aos meus pais 

e) (  ) Não recebo pelo trabalho desenvolvido 

f) (  ) Outro forma de remuneração. Qual? ___________________________ 

 

21-  Você participa nas decisões da propriedade? 

a) (   ) Sou eu que administro a propriedade 

b) (   ) Tenho espaço para sugerir ideias e elas são consideradas por meus pais 

c) (   ) Tenho espaço para sugerir ideias mas dificilmente interferem nas decisões que envolvem a propriedade 

d) (   ) Não costumo opinar sobre o futuro da propriedade 

 

22-  Se você tivesse recursos/dinheiro disponível, onde investiria? 

a) (   ) em novas atividades na propriedade 

b) (   ) na ampliação/modernização das atividades já desenvolvidas na propriedade 

c) (   ) compraria terra 

d) (   ) compraria imóveis urbanos 

e) (   ) em outra atividade fora da propriedade 

f) (   ) nos estudos e/ou outras pretensões pessoais 

 

23- Você possui irmãos? 

a) (   ) Sim. Quantos? _____ (homens) ____ (mulheres) 

b) (   ) Não. (Vá para a questão 23) 

 

24- Todos residem na propriedade? 

a) (   ) Sim     b) (   ) Nenhum     c) (   ) Apenas ____. 

 

25- Sua família já discutiu sobre o destino da propriedade quando seus pais não puderem mais trabalhar? 

a) (   ) Sempre       b) (   ) Frequentemente          c) (  ) Algumas vezes        d) (  ) Raramente  e) (  ) Nunca 

 

26- Algum dos filhos pretende ficar na propriedade? 
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a) (   ) Já se sabe quem irá ficar 

b) (   ) Ainda não discutimos sobre isso 

c) (   ) Alguém ficará, mas ainda não se sabe quem 

d) (   ) Provavelmente ninguém ficará 

e) (   ) Ninguém ficará 

 

27- Seus pais incentivam a permanência dos filhos na atividade agrícola? 

a) (   ) Sempre       b) (   ) Frequentemente          c) (  ) Algumas vezes        d) (  ) Raramente  e) (  ) Nunca 

 

28- Você participa de atividades na comunidade onde mora? Quais? 

a) (   ) grupo de jovens  c) (   ) atividades esportivas            e) (   ) Outros. Quais? ___________________ 

b) (  ) igreja       d) (   ) eventos da comunidade (bailes/festas) 

 

29- Você participa de atividades (cursos, treinamento, palestras) desenvolvidas por entidades/cooperativa que objetivam qualificar 

o jovem para desenvolver as atividades da propriedade? 

a) (   ) Sempre       b) (   ) Frequentemente          c) (  ) Algumas vezes        d) (  ) Raramente  e) (  ) Nunca 

 

30- Sobre o seu futuro, o que você pretende? 

a) (   ) Morar e trabalhar no meio rural sucedendo a profissão dos pais 

b) (   ) Morar no meio rural e trabalhar na cidade 

c) (   ) Morar na cidade e trabalhar no meio rural 

d) (   ) Morar e trabalhar na cidade 

 

 

CONJUTO 04 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE PERMANCENER 

NA PROPRIEDADE SUCEDENDO A PROFISSÃO DE AGRICULTOR 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que contribuem para sua 

decisão de permanecer no campo  
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Diversificação de atividades desenvolvidas na propriedade da família      

02 Pluriatividade desenvolvida na propriedade da família (atividades econômicas 

não agrícolas desenvolvidas na propriedade - artesanatos, agro 

industrialização, agroecologia, turismo rural) 

     

03 Renda proporcionada pela propriedade      

SUBGRUPO FAMÍLIA 

04 Incentivo da família para permanecer na atividade agrícola      

05 Transmissão gradativa das responsabilidades da propriedade      

06 Definição sobre o momento de transmissão do patrimônio      

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

07 Visão de oportunidade de expandir as atividades já desenvolvidas na 

propriedade 

     

08 Visão de oportunidade de empreender novas atividades na propriedade      

09 Ser dono do próprio negócio      

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

10 Qualidade de vida no campo      

11 Apego ao modo de vida do meio rural      

12 Tempo de convívio no meio rural      

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 
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13 Capacitação pessoal e profissional para desempenhar as atividades na 

propriedade 

     

14 Incentivo recebido por meio da educação formal (colégio/universidade) para 

permanecer na atividade agrícola 

     

15 Envolvimento com cooperativas ou outras entidades relacionadas à atividade 

rural 

     

 

CONJUTO 05 – FATORES QUE FAVORECEM A DECISÃO DE MIGRAR PARA O 

MEIO URBANO 

Este conjunto de questões objetiva identificar quais os fatores que contribuem para sua 

decisão de migrar para o meio urbano 
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SUBGRUPO PROPRIEDADE 

01 Limitação da renda gerada na propriedade da família      

02 Ausência de salário fixo      

03 Busca por autonomia financeira      

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

04 Dedicação em tempo integral as atividades, inclusive nos finais de semana e feriados      

05 Penosidade do trabalho rural      

06 Desejo de desvincular-se da imagem tradicional do agricultor familiar relacionada ao 

rural atrasado 

     

SUBGRUPO FAMÍLIA 

07 Ausência nas tomadas de decisões que envolvem a propriedade      

08 Transferência tardia da herança e gestão da propriedade      

09 Visão negativa dos pais quanto ao futuro promissor dos filhos no meio rural      

POLÍTICAS PÚBLICAS 

10 Limitação de políticas públicas que atendam necessidades juvenis no campo      

11 Limitação de programas de formação para agricultores/empreendedores rurais      

12 Difícil acesso ao crédito      

INFRAESTRURA DO MEIO RURAL 

13 Dificuldade de locomoção para estudar na cidade      

14 Infraestrutura precária do campo (escolas, atendimento de saúde, igrejas, centros de 

eventos comunitários) 

     

15 Dificuldade de acesso à tecnologia (telefonia móvel, internet, etc.)      

INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

16 Contato com o meio urbano proporcionando uma visão de um novo modo de vida      

17 Acesso à educação      

18 Busca por melhoria da qualidade de vida/lazer      
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APÊNDICE B - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência 

na propriedade sucedendo a profissão dos pais por subgrupo de análise – Comunidade 

Santo Antônio 
SUBGRUPO PROPRIEDADE 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 19 4 76 

Concordo parcialmente 21 3 63 

Não concordo nem discordo 18 2 36 

Discordo parcialmente 7 1 7 

Discordo totalmente 13 0 0 

(c) soma dos resultados 182 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 2,3 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 25 4 100 

Concordo parcialmente 20 3 60 

Não concordo nem discordo 15 2 30 

Discordo parcialmente 10 1 10 

Discordo totalmente 8 0 0 

(c) soma dos resultados 200 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 2,6 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 34 4 136 

Concordo parcialmente 17 3 51 

Não concordo nem discordo 14 2 28 

Discordo parcialmente 10 1 10 

Discordo totalmente 3 0 0 

(c) soma dos resultados 225 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 2,9 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 48 4 192 

Concordo parcialmente 18 3 54 

Não concordo nem discordo 11 2 22 

Discordo parcialmente 1 1 1 

Discordo totalmente 0 0 0 

(c) soma dos resultados 269 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 3,4 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 22 4 88 

Concordo parcialmente 22 3 66 

Não concordo nem discordo 15 2 30 

Discordo parcialmente 12 1 12 

Discordo totalmente 7 0 0 

(c) soma dos resultados 196 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 2,5 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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APÊNDICE C - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência 

na propriedade sucedendo a profissão dos pais por subgrupo de análise – Comunidade La 

Salle 
 

SUBGRUPO PROPRIEDADE 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 10 4 40 

Concordo parcialmente 9 3 27 

Não concordo nem discordo 13 2 26 

Discordo parcialmente 4 1 4 

Discordo totalmente 0 0 0 

(c) soma dos resultados 97 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 2,7 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 6 4 24 

Concordo parcialmente 11 3 33 

Não concordo nem discordo 9 2 18 

Discordo parcialmente 5 1 5 

Discordo totalmente 5 0 0 

(c) soma dos resultados 80 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 2,2 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 14 4 56 

Concordo parcialmente 11 3 33 

Não concordo nem discordo 7 2 14 

Discordo parcialmente 3 1 3 

Discordo totalmente 1 0 0 

(c) soma dos resultados 106 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 2,9 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 19 4 76 

Concordo parcialmente 10 3 30 

Não concordo nem discordo 6 2 12 

Discordo parcialmente 0 1 0 

Discordo totalmente 1 0 0 

(c) soma dos resultados 118 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 3,3 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 3 4 12 

Concordo parcialmente 15 3 45 

Não concordo nem discordo 6 2 12 

Discordo parcialmente 6 1 6 

Discordo totalmente 6 0 0 

(c) soma dos resultados 75 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 2,1 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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APÊNDICE D - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de permanência 

na propriedade sucedendo a profissão dos pais por subgrupo de análise – Comunidade 

Salette  
 

SUBGRUPO PROPRIEDADE 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 6 4 24 

Concordo parcialmente 8 3 24 

Não concordo nem discordo 5 2 10 

Discordo parcialmente 4 1 4 

Discordo totalmente 7 0 0 

(c) soma dos resultados 62 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 2,1 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 9 4 36 

Concordo parcialmente 6 3 18 

Não concordo nem discordo 7 2 14 

Discordo parcialmente 2 1 2 

Discordo totalmente 6 0 0 

(c) soma dos resultados 70 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 2,3 

SUBGRUPO EMPREENDEDORISMO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 7 4 28 

Concordo parcialmente 9 3 27 

Não concordo nem discordo 1 2 2 

Discordo parcialmente 6 1 6 

Discordo totalmente 7 0 0 

(c) soma dos resultados 63 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 2,1 

SUBGRUPO VIDA NO CAMPO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 18 4 72 

Concordo parcialmente 8 3 24 

Não concordo nem discordo 3 2 6 

Discordo parcialmente 0 1 0 

Discordo totalmente 1 0 0 

(c) soma dos resultados 102 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 3,4 

SUBGRUPO QUALIFICAÇÃO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 10 4 40 

Concordo parcialmente 7 3 21 

Não concordo nem discordo 4 2 8 

Discordo parcialmente 4 1 4 

Discordo totalmente 5 0 0 

(c) soma dos resultados 73 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 2,4 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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APÊNDICE E - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para 

o meio urbano por subgrupo de análise – Comunidade Santo Antônio 

 
SUBGRUPO PROPRIEDADE 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 11 4 44 

Concordo parcialmente 25 3 75 

Não concordo nem discordo 16 2 32 

Discordo parcialmente 11 1 11 

Discordo totalmente 15 0 0 

(c) soma dos resultados 162 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 2,1 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 7 4 28 

Concordo parcialmente 18 3 54 

Não concordo nem discordo 17 2 34 

Discordo parcialmente 12 1 12 

Discordo totalmente 24 0 0 

(c) soma dos resultados 128 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 1,6 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 7 4 28 

Concordo parcialmente 13 3 39 

Não concordo nem discordo 18 2 36 

Discordo parcialmente 14 1 14 

Discordo totalmente 26 0 0 

(c) soma dos resultados 117 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 1,5 

SUBGRUPO POLÍTICAS PÚBLICAS 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 8 4 32 

Concordo parcialmente 18 3 54 

Não concordo nem discordo 22 2 44 

Discordo parcialmente 14 1 14 

Discordo totalmente 16 0 0 

(c) soma dos resultados 144 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 1,8 

SUBGRUPO INFRAESTRUTURA MEIO RURAL 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 11 4 44 

Concordo parcialmente 12 3 36 

Não concordo nem discordo 10 2 20 

Discordo parcialmente 16 1 16 

Discordo totalmente 29 0 0 

(c) soma dos resultados 116 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 1,5 

Continua na próxima página. 
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Continuação do APÊNDICE E 

SUBGRUPO INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 10 4 40 

Concordo parcialmente 19 3 57 

Não concordo nem discordo 11 2 22 

Discordo parcialmente 12 1 12 

Discordo totalmente 26 0 0 

(c) soma dos resultados 131 

(d) Número de questões 78 

(e = c/d) Resultado 1,7 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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APÊNDICE F - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para 

o meio urbano por subgrupo de análise – Comunidade La Salle 

 
SUBGRUPO PROPRIEDADE 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 8 4 32 

Concordo parcialmente 12 3 36 

Não concordo nem discordo 7 2 14 

Discordo parcialmente 4 1 4 

Discordo totalmente 5 0 0 

(c) soma dos resultados 86 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 2,4 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 3 4 12 

Concordo parcialmente 8 3 24 

Não concordo nem discordo 14 2 28 

Discordo parcialmente 3 1 3 

Discordo totalmente 8 0 0 

(c) soma dos resultados 67 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 1,9 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 4 4 16 

Concordo parcialmente 4 3 12 

Não concordo nem discordo 9 2 18 

Discordo parcialmente 6 1 6 

Discordo totalmente 13 0 0 

(c) soma dos resultados 52 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 1,4 

SUBGRUPO POLÍTICAS PÚBLICAS 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 3 4 12 

Concordo parcialmente 6 3 18 

Não concordo nem discordo 15 2 30 

Discordo parcialmente 6 1 6 

Discordo totalmente 6 0 0 

(c) soma dos resultados 66 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 1,8 

SUBGRUPO INFRAESTRUTURA MEIO RURAL 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 3 4 12 

Concordo parcialmente 5 3 15 

Não concordo nem discordo 4 2 8 

Discordo parcialmente 8 1 8 

Discordo totalmente 16 0 0 

(c) soma dos resultados 43 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 1,2 

Continua na próxima página. 
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Continuação do Apêndice F. 

SUBGRUPO INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 10 4 40 

Concordo parcialmente 4 3 12 

Não concordo nem discordo 7 2 14 

Discordo parcialmente 10 1 10 

Discordo totalmente 5 0 0 

(c) soma dos resultados 76 

(d) Número de questões 36 

(e = c/d) Resultado 2,1 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017)
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APÊNDICE G - Alocação de pesos e elaboração do grau de perspectiva de migração para 

o meio urbano por subgrupo de análise – Comunidade Salette 

 
SUBGRUPO PROPRIEDADE 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 10 4 40 

Concordo parcialmente 3 3 9 

Não concordo nem discordo 6 2 12 

Discordo parcialmente 3 1 3 

Discordo totalmente 8 0 0 

(c) soma dos resultados 64 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 2,1 

SUBGRUPO ATIVIDADE AGRÍCOLA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 7 4 28 

Concordo parcialmente 3 3 9 

Não concordo nem discordo 5 2 10 

Discordo parcialmente 1 1 1 

Discordo totalmente 14 0 0 

(c) soma dos resultados 48 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 1,6 

SUBGRUPO FAMÍLIA 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 4 4 16 

Concordo parcialmente 6 3 18 

Não concordo nem discordo 10 2 20 

Discordo parcialmente 5 1 5 

Discordo totalmente 5 0 0 

(c) soma dos resultados 59 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 2,0 

SUBGRUPO POLÍTICAS PÚBLICAS 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 2 4 8 

Concordo parcialmente 9 3 27 

Não concordo nem discordo 11 2 22 

Discordo parcialmente 5 1 5 

Discordo totalmente 3 0 0 

(c) soma dos resultados 62 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 2,1 

SUBGRUPO INFRAESTRUTURA MEIO RURAL 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 2 4 8 

Concordo parcialmente 4 3 12 

Não concordo nem discordo 4 2 8 

Discordo parcialmente 8 1 8 

Discordo totalmente 12 0 0 

(c) soma dos resultados 36 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 1,2 

Continua na próxima página. 
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Continuação do Apêndice G. 

SUBGRUPO INFLUÊNCIA DO MEIO URBANO 

(a) Nº de respostas (b) Valores (a x b) Resultado 

Concordo totalmente 7 4 28 

Concordo parcialmente 3 3 9 

Não concordo nem discordo 8 2 16 

Discordo parcialmente 5 1 5 

Discordo totalmente 7 0 0 

(c) soma dos resultados 58 

(d) Número de questões 30 

(e = c/d) Resultado 1,9 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017) 


