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“Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo.
Não posso abrir-lhe um mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma.
Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso e a chave.
Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio
mundo, e isso é tudo. ”

“Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo.

Herman Hesse

Não posso abrir-lhe um mundo de imagens, além
daquele que há em sua própria alma.
Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o
impulso e a chave.
Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e
isso é tudo”
Herman Hesse
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Introdução
Fruto de uma parceria entre a Coca-Cola Brasil e o Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), este projeto tem como
objetivo identificar competências que servirão como base para a elaboração futura de um programa de
formação para despertar a autonomia e o empreendedorismo dos jovens agricultores familiares em cadeias
produtivas no Brasil.
O projeto foi estruturado em 3 etapas, conforme ilustra a figura a seguir, e o presente documento refere-se à
Etapa 1:

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Percepções sobre o jovem
à luz da agricultura
familiar no Brasil

Competências para o
desenvolvimento da
autonomia e do
empreendedorismo dos
jovens agricultores
familiares

Diretrizes para Programa
de Formação Integrada
para jovem agricultor
familiar

Figura 1: Etapas do projeto ‘Estudo de competências para o jovem agricultor familiar’

Partindo da amplitude do tema e das limitações que o escopo do projeto traz, a Etapa 1 tem como objetivo
apresentar um contexto sobre a agricultura familiar no Brasil e o perfil do jovem agricultor familiar, por meio
de percepções de especialistas entrevistados, para embasar as competências que serão descritas na Etapa 2.
Com esse entendimento, e somado à experiência do GVces em projetos e metodologias de formação integrada
para a sustentabilidade, a Etapa 2 consiste na proposição de um modelo de competências que desperte a
autonomia e o empreendedorismo do jovem agricultor familiar.
Por fim, a Etapa 3 trará principais diretrizes e inspirações para a elaboração futura de um programa de
formação integrada que crie condições para que os jovens escolham, a partir de um olhar ampliado da
realidade, como construir sua trajetória de vida, incluindo seus verdadeiros sonhos, as oportunidades e as reais
possibilidades presentes nas áreas rurais e urbanas.
Ademais, as lógicas que permeiam a escolha das competências e a proposta de formação integrada pretendem
criar condições para a emergência de um sujeito mais consciente e apropriado de seu potencial reflexivo e
criativo, que faça suas próprias escolhas e compreenda, entre outras possibilidades, a sucessão familiar como
uma oportunidade real de futuro. Espera-se, por fim, que os resultados deste projeto possam ser aproveitados
para (1) a ampliação da percepção e interpretação dos jovens acerca de suas realidades e (2) a construção de
relações de melhor qualidade – consigo mesmo, com os outros e com o contexto global do qual fazem parte.
Introduzindo o que virá, cabe apresentar algumas premissas e cuidados assumidos, refletidas especialmente
na Etapa 1. Percepções sobre o jovem à luz da agricultura familiar no Brasil, e sustentadas ao longo das demais.

5

Premissa 1 | “Percepções” e não “Cenários”.
Assumindo de início a complexidade do cenário rural brasileiro, não houve neste estudo qualquer pretensão
de esgotar a discussão acerca das possibilidades para juventude rural inserida na agricultura familiar.
Tampouco houve a intenção de traçar cenários para a agricultura familiar como para o jovem agricultor
familiar.
Nesse sentido, o presente documento é um compilado de percepções interconectadas dos especialistas
entrevistados e da equipe autora, somado a uma breve revisão da bibliografia sobre os temas da agricultura
familiar. Assim, a composição do conteúdo é uma costura – organização e interpretação - entre pontos de
vistas, trazidos em conversas, sobre uma realidade complexa. Não há nesta pesquisa a pretensão de se prever
cursos de ação ou de responder para onde caminhará o futuro da juventude rural e da agricultura familiar trata-se de compreender quais algumas das possibilidades que estão configuradas no presente para compor o
futuro. Com efeito, ressalta-se que os textos a seguir não representam o posicionamento individual dos
entrevistados.
Premissa 2| O ‘jovem agricultor familiar’ em foco.
Antes de escrever sobre o jovem e as competências, optou-se em ampliar o olhar não só para a agricultura
familiar, como também para a área rural em sua completude, a fim de compreender os elementos centrais do
contexto, sem perder de vista que o objetivo central do projeto é o de identificar competências desejáveis
para o despertar do protagonismo e empreendedorismo do jovem. Por isso, o jovem inserido na dinâmica da
agricultura familiar é o principal foco deste estudo e, por vezes, será referido como ‘jovem agricultor familiar’,
sem qualquer intenção de generalizar ou determinar que todo jovem inserido nesta dinâmica será ou é, por
natureza, um agricultor.
A premissa escolhida para este estudo é de que se evitará o uso de adjetivos para caracterizar social ou
geograficamente o ‘jovem’’, comumente chamado de ‘jovem rural’ ou ‘jovem do campo’. O pressuposto é de
que são os processos de socialização que caracterizam as diferentes juventudes. Nesse caso, utilizou-se a
‘agricultura familiar’ para caracterizar o público alvo.
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ETAPA 1:
Percepções sobre o Jovem à luz da
agricultura familiar no Brasil
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Etapa 1: Percepções sobre o Jovem à luz da agricultura familiar no Brasil
Para fins de exposição, a seção 1.1. Nossos Passos busca apresentar aos leitores qual o método utilizado na
elaboração deste documento. A seção 1.2. Ponto de Partida, expõe brevemente alguns elementos que
caracterizam o momento presente vivido na agricultura familiar. Já na seção 2. Possibilidades para o
Fortalecimento da Agricultura Familiar, o conteúdo das investigações é sistematizado de acordo com os
principais temas que compõem as possibilidades para o futuro da agricultura familiar em 10 anos. Finalmente,
3. Percepções sobre os Jovens mapeia alguns atributos que elucidam o perfil e as motivações relacionadas à
sucessão do jovem na agricultura familiar.

Seção 1.1. NOSSOS PASSOS
A partir do entendimento do GVces e da Coca-Cola Brasil sobre o objetivo a ser entregue na Etapa 1, definiuse uma pergunta norteadora das entrevistas, sempre considerando a perspectiva da formação:

Quais as possibilidades configuradas para o futuro da
agricultura familiar?
Figura 2 Pergunta norteadora das entrevistas

Claramente, essa pergunta envolve um amplo repertório de teorias e conhecimentos e seria necessário
conduzir uma investigação muito mais abrangente para realizar apontamentos com relativa segurança. Dentro
do escopo e das limitações deste projeto, nossos passos para respondê-la foram entrevistas e leituras,
combinadas entre si, sem qualquer pretensão de realizar conclusões ou inferências definitivas acerca de um
debate histórico, complexo e de inegável relevância.
Para contextualizar as competências que serão descritas na Etapa 2, esta pesquisa apoiou-se em entrevistas
semiestruturadas com 18 pessoas envolvidas na realidade da juventude rural e da agricultura familiar no
Brasil. Ao definir quem seriam os entrevistados buscamos o máximo de diversidade de experiências e
abordagens sobre os temas centrais - agricultura, juventude, formação - para reunir entendimentos distintos
e complementares sobre questões similares. Contudo, há que se considerar que em razão do tempo disponível
para a realização das entrevistas, contatamos majoritariamente pessoas próximas aos envolvidos no projeto.
O roteiro elaborado para as entrevistas buscou ser flexível e dinâmico a fim de nortear um diálogo aberto e
fluído entre a dupla de entrevistadoras e a pessoa entrevistada. As entrevistas foram realizadas sempre por
duas pesquisadoras, algumas por Skype e outras presencialmente, e com duração de aproximadamente 1 hora.
O roteiro e a síntese das atas encontram-se nos anexos.
Os conteúdos resultantes das entrevistas foram sistematizados pela equipe do GVces em contribuições de
cada entrevistado sobre: (1) Diagnóstico da agricultura; (2) Cenário otimista; (3) Como atingir o cenário
otimista?; (4) Cenário pessimista; (5) Características dos jovens do campo hoje; (6) Principais motivações para
ficar no campo; (7) Principais motivações para sair do campo; (8) Sobre um modelo de formação para jovens.
Além disso, houve uma breve revisão bibliográfica para obtermos mais insumos para ampliar a compreensão
dos pontos mais recorrentes trazidos pelos entrevistados. A partir da sistematização e de reflexões críticas o
conteúdo foi reorganizado e apresentado conforme as seções seguintes deste relatório.
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É importante aqui resgatar a premissa 1: embora a fala dos entrevistados tenha sido a base deste relatório, é
preciso deixar claro que o presente documento não reflete o posicionamento individual de nenhum deles.
Todo o conteúdo apresentado adiante resulta do esforço feito para consolidar diferentes – e até mesmo
divergentes – visões em torno das questões propostas.

Seção 1.2. PONTO DE PARTIDA
Como já dito, antes de buscar as competências que ofereçam aos jovens agricultores familiares as condições
para se tornarem autônomos e empreendedores, foi parte do trajeto deste projeto conhecer o contexto no
qual a agricultura familiar se insere. Não se trata aqui de narrar o histórico da agricultura familiar no Brasil, já
muito bem explorado por diversos autores, nem tão pouco de exaurir todos os elementos que compõem a
realidade, mas de apontar algumas questões contemporâneas que indicam as possibilidades para o futuro
que estão configuradas no presente e que, portanto, guiarão este projeto.
Antes de olhar para o futuro, entendendo que esse ‘futuro’ está calcado e nascerá do presente, explorou-se
nesta seção, o sentido das turbulências contemporâneas (MORIN, 2013), ainda que não em sua completude.
Elas deverão contribuir na identificação das competências para desenvolvimento da autonomia e
empreendedorismo da juventude inserida na agricultura familiar.
Como forma inicial de olhar para o contexto em que o estudo se insere, apresentamos na página a seguir um
infográfico que traz os principais dados e informações do Censo Agropecuário 2006, elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nele, as informações destacadas – em relação à estrutura
produtiva, financiamento da produção, mão de obra, receitas e valor da produção e condição do agricultor
familiar – se conectam diretamente com algumas possibilidades e alternativas a serem mencionadas nas
páginas seguintes.
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Sabendo da diversidade de conceituações sobre a agricultura familiar, apontada inclusive entre os
entrevistados deste projeto, não será aqui adotado qualquer posicionamento acerca da validade ou não dos
argumentos em pauta.
A delimitação formal do conceito de agricultor familiar, prevista na Lei 11.326, aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo presidente da República em 24 de julho de 2006, considera:

“(...) 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 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-deobra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu
estabelecimento ou empreendimento com sua família” (BRASIL, 2006).

Para o professor Sergio Schneider há uma série de elementos que podem ser mencionados na elaboração de
uma definição mais abrangente para a categoria de agricultores familiares. Contudo, o autor ressalta que a
sustentação de todos eles é a “natureza familiar das unidades agrícolas”, “que está assentada nas relações de
parentesco e de herança existentes entre seus membros” (SCHNEIDER, 2006).
Em adição, Ricardo Abramovay (1998) aponta elementos fundamentais que podem distinguir a agricultura
familiar do campesinato. A esse respeito, o autor destaca que no capitalismo “não há atividade econômica em
que o trabalho e a gestão se estruturam tão fortemente em torno de vínculos de parentesco e onde a
participação de mão de obra não-contratada seja tão importante” (ABRAMOVAY, 1998) como na agricultura
familiar. Estas características fazem da agricultura familiar um setor único na economia.
Ainda sobre o conceito de ‘agricultura familiar’, tomou-se como pressuposto neste projeto o desejo de que
seja superada qualquer visão que trate a agricultura familiar como aquela formada por produtores de
subsistência e ‘sem sucesso’. Para isso, buscamos compreendê-la sempre a partir de sua relevância
socioambiental, econômica, de manutenção do saber, das artes e da cultura do território.
O que se pretende demonstrar nos parágrafos a seguir é que a realidade do espaço rural é multidimensional
e sua evolução recente aponta para a necessidade de uma abordagem sistêmica, de interdependência e de
aproximação entre rural e urbano. Os argumentos centrais no qual se apoia o conceito anterior envolvem,
genericamente, (1) o papel da agricultura no crescimento da economia nacional; (2) a crescente mobilidade
social e física dos indivíduos e (3) a aproximação das condições de vida entre o rural e o urbano, impulsionada
pela ampliação das políticas públicas e das fontes de financiamento disponíveis aos espaços rurais (FAVARETO,
2006) e (4) a função ambiental – e o potencial de aliar desenvolvimento e conservação de recursos naturais que cabe a atividade agrícola.

ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL
Há anos é relatada no Brasil uma migração do campo para as cidades, sendo um marco deste processo a
intensa urbanização e industrialização no decorrer do século XX. Foi nos grandes centros urbanos,
especialmente das grandes metrópoles, que se estabeleceram os modos predominantes de consumir, pensar
e agir; e com isso, criou-se também um ideário social de melhores condições de vida nos espaços urbanos em
relação ao rural.
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Historicamente, a visão que se tem do mundo rural foi reduzida a um lugar de realização de atividades
primárias, subsidiário dos processos sociais e econômicos emanados do mundo urbano. Se essa definição
durante um certo tempo correspondia ao real, recentemente não pode mais ser utilizada para caracterizar ou
descrever os espaços rurais, multifacetados e essencialmente dinâmicos. Favareto (2006), em “Paradigmas do
desenvolvimento rural em questão – do agrário ao territorial”, aponta para a emergência de uma nova
ruralidade e admite que, não à toa, se torna um hábito utilizar o adjetivo ‘novo’ ao tratar da qualidade do rural
no mundo contemporâneo.

“Na nova etapa, muda o conteúdo social e a qualidade da articulação entre elas. No que diz
respeito à proximidade com a natureza, os recursos naturais, antes voltados para a produção
de bens primários, são agora objeto de novas formas do uso social, com destaque para a
conservação da biodiversidade, o aproveitamento do potencial paisagístico disto derivado, e
a busca de fontes renováveis de energia. Quanto à relação com as cidades, os espaços rurais
deixam de ser meros exportadores de bens primários para dar lugar a uma maior
diversificação e integração intersetorial de suas economias, com isso arrefecendo e em alguns
casos mesmo invertendo, o sentido demográfico e de transferência de rendas que vigorava no
momento anterior. As relações interpessoais, por fim, deixam de apoiar-se numa relativa
homogeneidade e isolamento para dar lugar a um processo crescente de individuação e de
heterogeneização, compatível com a maior mobilidade física, com o novo perfil populacional
e com a crescente integração entre mercados antes mais claramente autônomos no rural e
no urbano, mercados de bens e serviços, mas também o mercado de bens simbólicos”
(FAVARETO, 2006, p. 79).

Certamente, para que essas transformações estejam presentes, fatores distintos combinam-se com notável
dinamismo. Em uma brevíssima análise das descrições sobre a realidade rural brasileira, vale observar algumas
informações e dados trazidos pela revisão bibliográfica e pelos entrevistados, que contam sobre o cenário
atual do Brasil, sobretudo da agricultura familiar.
Nos últimos 30 anos, o processo de integração da agricultura à indústria, impulsionado pelo crédito rural,
excluiu grande parte das famílias agricultoras (CGEE, 2013). Essa evolução, que colocou o Brasil em posição de
destaque no comércio agrícola mundial, trouxe como principal desdobramento o acirramento comercial e a
queda real dos custos e preços relacionados a atividade agrícola. Para a vasta maioria dos estabelecimentos
inseridos em uma dinâmica familiar, o desafio anunciado é manter-se viável economicamente e garantir
inserção mercantil, seja nas cadeias agroalimentares, seja nos programas de compras governamentais, seja
em canais alternativos.
Análogo ao espaço urbano, essencialmente desigual, o espaço rural é caracterizado por um grande
descompasso, não só em termos da produção e grau inserção mercantil de pequenos e grandes produtores,
como também em termos de regiões geográficas. De acordo ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA,
em 2009 havia no Brasil 5.181.645 imóveis rurais cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA.
Destes, 86% são pequenas e médias propriedades voltadas à agricultura familiar e correspondem a 17% da
área total dos imóveis rurais no país. Os demais 14% destinam-se à agricultura não familiar e ocupam 83% da
área total.

12

Figura 3 Representatividade da agricultura familiar em nº de imóveis rurais e em área ocupada. Fonte: MDA, 2009

Não faz sentido, entretanto, opor a concentração de terras ao desenvolvimento da agricultura familiar. A baixa
viabilidade econômica de agricultores familiares está relacionada a uma série de fatores, não compreendidos
e não elencados neste estudo por completo. Menciona-se, a título de exemplo, a carência de uma formação
escolar adaptada à diversidade de realidades no campo; a extensão e a qualificação das instituições de
assistência técnica; o modelo de monoculturas intensivas em larga escala, que contribui para o aumento das
desigualdades e a especulação imobiliária; as adversidades morfoclimáticas, tais como o nível oscilante de
precipitação, as mudanças de temperatura e a disseminação de pragas; os aspectos familiares de sucessão e
de gestão da propriedade e as deficiências no planejamento e na comercialização da produção.
Esta realidade e as problemáticas que ela traz são acentuadas quando se analisa a heterogeneidade das
dinâmicas vinculadas ao território, que se manifestam tanto em aspectos econômicos, políticos, culturais e
sociais, como em expectativas em relação ao futuro. Para os nossos propósitos, a figura a seguir resume alguns
dos atributos da multidimensionalidade do território que caracterizam a agricultura familiar localmente.
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Figura 4 Esquema geral da multidimensionalidade territorial. Fonte: Rodríguez, 2005

Um dos processos que ganha espaço atualmente nas discussões sobre
agricultura familiar é a preocupação com a evasão da juventude em direção
aos centros urbanos, em busca de aumento ou estabilidade da renda e de
melhores condições de sociabilidade. No caso feminino, essa questão é ainda
mais preocupante, sendo elas as que mais cedo deixam a casa dos pais.
Conforme apontam as falas dos entrevistados, o fraco reconhecimento e
visibilidade da participação feminina, inclusive por parte das próprias
mulheres, é um dos principais fatores que contribui para a sua evasão do
espaço rural. Em 2009, apenas 19,5% das mulheres das zonas rurais eram
consideradas chefes de família (IBGE, PNAD 2009).
Sobre as estatísticas acerca do papel da mulher, há nitidamente uma profunda desigualdade de gênero no
meio rural brasileiro. Dentre os trabalhadores rurais sem rendimentos, 77% são mulheres. A maior parte das
mulheres que vivem no campo são cônjuges ou filhas dos responsáveis pela propriedade, correspondendo a
78% do total (IBGE, PNAD 2009). Dentro deste cenário as mulheres têm menor propensão em assumir tarefas
de gestão da propriedade ou decisão sobre os recursos, se casam muito cedo, muitas não terminam os estudos
e boa parte delas saem do campo em busca de outras possibilidades nas cidades.
Concomitantemente, em razão da melhoria das condições de vida e da facilitação do acesso aos serviços em
centros urbanos, de um lado, e do esvaziamento de jovens, de outro, nota-se presente o fenômeno de
envelhecimento populacional rural. Como desdobramento, as pensões e aposentadorias adquirem papel
significativo na composição da renda desta população.
Outro importante tema que influencia a evolução das condições de vida das áreas rurais refere-se às políticas
públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Nos últimos anos, a partir da criação e
aperfeiçoamento do financiamento público destinado a agricultores familiares, sendo o PRONAF o principal
programa, essa divergência tem se reduzido, ainda que em uma velocidade inferior do que a desejada. De
acordo com o Plano Safra 2014/2015, o crédito para o pequeno agricultor saltou de R$ 2,3 bilhões para R$
24,1 bilhões em 12 anos. No entanto, a distribuição atual do valor dos financiamentos permanece altamente
desigual, não refletindo a distribuição da agricultura familiar entre as regiões. Em 2011, segundo o Ministério
de Desenvolvimento Agrário, mais de 36% do número de contratos destinados a produtores familiares da
região Nordeste, porém, foi a região Sul a detentora do maior montante dos recursos (43,88%).
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Além disso, o advento de mercados institucionais, particularmente como compradores de produtos agrícolas,
promoveu o acesso dos produtores a um mercado próximo, capaz de absorver uma grande diversidade de
produtos e de se ajustar, em certa medida, às variações sazonais (SCHIMITT e GUIMARÃES, 2008). Em adição,
a obrigatoriedade de fornecimento em rede postula como referência a necessidade de organização social e de
arranjos de cooperação. O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), por exemplo, ao instituir em
2009 a obrigatoriedade de que no mínimo 30% dos recursos financeiros sejam destinados aquisição de gêneros
alimentícios vindos de produção familiar, é para muitas famílias a principal fonte de renda e foi responsável
por grande parte das novas cooperativas que se constituíram nos anos recentes.
Segundo a APEX Brasil, em 2010, 47,4% dos municípios adquiriram alimentos da agricultura familiar para o
PNAE e, desse grupo, o percentual de compra de alimentos foi, em média, de 22,7%. A região Sul do país
apresentou o maior percentual de compra (71,3%) e o Centro-Oeste o menor (35,3%). A maior causa para o
não atendimento dos 30% de compra da agricultura familiar decorre da inviabilidade de fornecimento regular
e constante (21,10% dos casos) e outros fatores (32,90% dos casos), tais como falta de interesse dos
agricultores e demora da Prefeitura em elaborar a chamada pública.
Diante das novas possibilidades de aumentar a renda familiar, cerca de 84% dos jovens agricultores, se
pudessem escolher, não trocariam a vida rural por uma oportunidade de trabalho na cidade (Nead/MDA,
2013). Entretanto, mesmo com a criação de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento do
agricultor familiar1, o acesso ainda é restrito e desigual por parte dos produtores rurais, devido à falta de
capacidade técnica na elaboração de projetos, à falta de documentos e de regularização fundiária. Por parte
das instituições públicas, em razão da ineficiência no planejamento e da baixa capacidade em realizar uma
leitura contemporânea das dinâmicas da zona rural, como bem discorre José Graziano Silva em seu artigo “O
novo rural brasileiro”.

“(...) As políticas rurais continuam a ser direcionadas basicamente para reduzir o isolamento
das populações rurais (melhoria nos sistemas de transporte e de comunicação) e melhorar as
suas condições de vida (habitação, saúde, etc.) e de qualificação (ensino básico e técnico). Não
se tem levado em conta o fato de que as zonas rurais têm necessidades novas típicas de uma
sociedade pós-industrial, como por exemplo, a de estabelecer um zoneamento para definir
áreas industriais e de moradia, áreas de preservação ambiental, etc.” (SILVA, 1997).

Por fim, talvez uma das mais relevantes características mencionadas na literatura acerca da dinâmica rural
presente na agricultura familiar decorra do decréscimo da renda agrícola no total da renda de famílias
agricultoras. Um dos movimentos que contribui para essa redução pode ser a mudança na relação com a
propriedade, em que se dissocia o local de residência do local de trabalho, antes tidos como local único, e o
rural gradativamente é encarado pelas famílias – principalmente pelos jovens – apenas como local de morada.
Mais recentemente, a noção de pluriatividade, termo utilizado para definir a realização de trabalho não
agrícola dentro e fora da propriedade familiar – uma combinação de fontes de rendimento – é vista como uma
estratégia de sobrevivência e de reprodução social da agricultura familiar (IPEA, 2015).
Assume-se, dessa forma, o rural como um espaço multidimensional, maior que o agrícola, onde novas formas
de organização social, econômica e política se configuram. Inicia-se a retomada do reconhecimento do rural

1 Além

do Pronaf e do PNAE, é possível mencionar outras políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento da agricultura familiar:
Ater, PAA, PNCF, PAC2, Suasa, Terra Legal, Programa Cadastro de Terra e Regularização Fundiária, Terra Forte Biodiesel, Garantia Safra.

15

não apenas como provedor de recursos primários, mas sendo um espaço fundamental na geração de renda,
na manutenção e equilíbrio ecológico, na habitação e no lazer.
O ponto que se quer destacar, portanto, é que o espaço rural brasileiro é muito diverso e marcado por questões
históricas e culturais distintas. São muitas as transformações e o êxodo é resultado de muitas delas. De acordo
com o último censo do IBGE, a população rural caiu cerca de 2 milhões de habitantes entre os anos de 2000 e
2010, o que caracteriza processo de decréscimo, que ocorreu de forma intensa sobretudo desde os anos 1970.
Hoje, a área rural abriga 15,6% da população brasileira, totalizando pouco mais de 29 milhões de habitantes
(IBGE, 2010).
Apesar da tendência de redução da população rural, o êxodo perdeu força com relação à década anterior,
apresentando uma queda média de 1,31% a cada ano entre 1990 e 2000 e, atualmente, uma redução média
de 0,65% por ano. Tanto a redução da intensidade do êxodo rural quanto o acréscimo populacional em
algumas regiões, estão vinculados à efetivação de políticas públicas de transferência de renda, tal como o Bolsa
Família, e à eletrificação rural, bem como pelo desenvolvimento de atividades voltadas ao agronegócio e
atividades de mineração, que acabam empregando contingentes de trabalhadores na zona rural.
Como se vê, as recentes transformações no espaço rural brasileiro apontam para necessidades históricas do
país em repensar seu percurso e suas alternativas de desenvolvimento. Novas ruralidades se constituem,
outras perdem espaço; o agronegócio avança de forma intensa em algumas regiões fazendo com que a
agricultura familiar recue; regiões estão marcadas pela especialização produtiva, outras pela diversificação da
produção. São distintos processos que transformam o meio rural, tornando sua compreensão bastante
complexa.
É nesse contexto que se estabelece o objetivo deste projeto em contribuir para a formação de jovens a fim de
ampliar suas percepções sobre a realidade rural e fazer suas escolhas no sentido do fortalecimento da
agricultura familiar como caminho para o desenvolvimento.

Seção 1.3. POSSIBILIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Nesta seção apontamos os elementos importantes para o fortalecimento da agricultura familiar identificados
nas entrevistas, pesquisas e reflexões que compõem este projeto. Eles contribuirão com o entendimento do
espaço para o jovem ser autônomo e empreendedor em suas próprias escolhas. Vale ressaltar que aqui,
‘fortalecimento’ não se refere a noções do tipo ‘permanência dos jovens nas propriedades familiares’ ou
‘continuidade da agricultura familiar tal como nas condições atuais’.
O fortalecimento da agricultura familiar está calcado, a nosso ver, na atenção e em ações voltadas para sua
relevância e prosperidade socioambiental, econômica, de manutenção do saber, das artes e da cultura do
território. Isso envolve tanto questões que estão ‘dentro da porteira’, como acesso a mercados, gestão da
propriedade, técnicas de cultivo, uso de tecnologias, relacionamento familiar, etc, quanto questões que estão
ao lado ‘de fora da porteira’, relacionadas ao território, como trouxe um dos entrevistados.
Ao longo das entrevistas, por exemplo, diversas foram as menções ao grau de dinamismo da agricultura
familiar nas regiões Sul e Nordeste. De modo geral, essas comparações estabelecidas exemplificam a noção de
que elementos conjunturais, para além do agrícola, desempenham um papel relevante – se não decisivo – para
a escolha dos jovens em relação às possibilidades futuras. É justamente esse entendimento de ‘contexto
favorável para o fortalecimento da agricultura familiar’, o que envolve fatores internos e externos às
propriedades agrícolas, que se pretende discorrer nas páginas a seguir.
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Sabendo da heterogeneidade intrínseca ao objeto de estudo, convém destacar que os elementos aqui listados
são altamente suscetíveis às vocações, desafios e oportunidades locais, não sendo sempre cabível
generalizações. Neste relatório, os elementos são sustentados não apenas pelas informações reunidas ao
longo das entrevistas e da revisão bibliográfica, mas também pelo entendimento e visão de mundo praticada
pelo GVces2.

PERSPECTIVA TERRITORIAL E AGRICULTURA FAMILIAR
Num sentido mais amplo, os atributos que refletem a concepção de rural são
essencialmente espaciais: o menor grau de intervenção na paisagem natural, a
menor densidade populacional e o maior peso dos fatores naturais para a
manutenção da vida e dos saberes locais (IPEA, 2007). Em adição, se comumente
– e equivocadamente – o rural é reduzido ao agrícola, questiona-se então
porque os elementos espaciais, relacionados ao entorno da propriedade, são
pouco explorados quando se discute sobre o desenvolvimento da agricultura
familiar.
Neste item, explorar-se-á elementos para além das porteiras da propriedade familiar, relacionados ao
território. É importante, antes de mais nada, definir alguns conceitos acerca da abordagem aqui sugerida.
Para Milton Santos (2000), o conhecimento do espaço tem como ponto de partida a relação estabelecida entre
a sociedade e o espaço, entendendo o espaço como meio de produção da realidade. O autor define território
como resultado da atuação histórica, cultural, política e econômica dos diversos atores que dele se apropriem
e transformem seu curso histórico (SANTOS, 1996). Nesse sentido, qualquer intervenção no espaço rural ou
transformações do indivíduo, estabelecerá novas relações de troca e fluxos, possivelmente para além das
fronteiras da propriedade agrícola, redefinindo também o espaço regional. Isto posto, infere-se que o território
não pode ser separado dos indivíduos que o habitam e que o modificam permanentemente, e vice-versa. A
partir da análise das informações coletadas, há, portanto, a nítida percepção de que o futuro da agricultura
depende também de atributos que estão fora dela. A título de exemplo, o ‘desmantelamento do tecido social
rural’, citado por diversos entrevistados, é visto como um fator que intervém negativamente no desejo de
sucessão familiar dos jovens. Há, portanto, a relação entre um fator territorial e a agricultura familiar, como
também aponta o estudo “A pequena produção rural e as tendências do desenvolvimento agrário brasileiro”:

“A viabilidade econômica dos produtores rurais, particularmente daqueles de menor porte,
está, sem dúvida, correlacionada ao contexto local”. (BAUAINAIM et al, 2013)

2

O GVces quer coexistir em um mundo que: Incorpore os direitos das atuais e futuras gerações nas decisões do presente; Tenha um
olhar sistêmico dos principais problemas que atingem a humanidade; Proteja o ambiente enquanto meio de sustentação de toda e
qualquer forma de vida; Construa um modo de produção e consumo baseado na eficiência do uso dos recursos, na ética e solidariedade
das relações de troca, na equidade das oportunidades e no respeito aos limites ecológicos do planeta; Garanta a liberdade e os direitos
humanos; Possibilite o desenvolvimento humano e a formação do ser; Busque soluções respeitosas e apropriadas às singularidades
de cada território, o que inclui os ecossistemas, suas paisagens e a cultural local; Vise o aperfeiçoamento institucional, de forma que
as organizações públicas, empresariais e da sociedade civil possam interagir, em processos de alto dinamismo e diversidade; Construa
permanentemente qualidades democráticas nos processos de negociação, articulação e formação de consensos, por meio de
mecanismos transparentes, abertos e coletivos, com a participação de todos os atores direta ou indiretamente envolvidos.(Fonte:
www.gvces.com.br. Acesso em: 03/03/2016).
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Com a constatação da importância do entorno, faz sentido explorar, ainda que brevemente, duas vertentes de
desenvolvimento rural.
Fundamentalmente, há, de um lado, possibilidades que caracterizam mais a expansão do modelo de
agricultura industrial e da lógica urbanocêntrica nos espaços rurais, que culminaria em um entorno esvaziado
e desafiador para o fortalecimento agricultura familiar; e de outro, possibilidades que reforçam mais a
valorização das regiões interioranas rurais e o resgate das vocações territoriais, mais ‘propício’ para as
famílias que ali vivem.

Figura 5 Características de cenários coexistentes nas áreas rurais. Fonte: Adaptado de IPEA, 2010.

Entende-se que ambas são possibilidades e, apesar de habitarem em tempos futuros, possuem elementos
enraizados no presente.
Além disso, assume-se que a tendência é a de coexistência, não apenas dessas duas vertentes, mas de uma
série de outras possibilidades, haja vista a heterogeneidade dos espaços rurais brasileiros. Em outras palavras,
o que se destaca é que a busca por um horizonte de convergência e de intersecção entre tais ‘modelos’ pode
contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e, portanto, das juventudes que nela se inserem.
Muitos dos entrevistados partilham da visão de que o fortalecimento da agricultura familiar passa cada vez
menos pelo tradicional isolamento em áreas distantes e de difícil acesso. Pelo contrário, a conectividade com
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o urbano destaca-se como um elemento importante a ser considerado para o despertar do
empreendedorismo e da autonomia dos jovens.
Outro fator importante relacionado à dinâmica territorial resulta das interações
entre os espaços rurais e urbanos. Quanto maior a materialização produtiva das
famílias agricultoras em termos de maquinários e tecnologias que permitam
tornar processos mais ágeis e curtos, menor a demanda por mão de obra na
propriedade. Por isso, a não absorção deste ‘excedente’, representado pelos
próprios membros da família, é um fator do presente que invariavelmente será
realidade das famílias nos próximos anos.

Hoje, é comum o que alguns autores chamariam de pluriatividade, para referir-se às rendas não agrícolas da
propriedade. A necessidade de inserção dos membros da família em outras atividades que não o cultivo da
terra, além de complementar a renda familiar e amenizar os riscos inerentes à agricultura, abre espaço para
uma série de ocupações estreitamente relacionadas à juventude. A título de exemplo, destacam-se:
1. Diversificação comercial: envolvimento em atividades de gestão e de dinamização da produção
familiar, diversificando os canais de escoamento da produção. Em adição, para situações com que a
produção individual é pequena e insuficiente para gerar níveis de produto e de renda mínimos,
iniciativas de articulação com as famílias do entorno e de organização social são potenciais soluções
para o fortalecimento da agricultura familiar;
2. Diversificação territorial: envolvimento em atividades voltadas à dinamização territorial, sendo o
jovem um mobilizador de iniciativas relacionadas ao aproveitamento das vocações territoriais, sejam
elas ambientais ou culturais. Em ambos os casos, as atividades de lazer ligadas ao turismo, artesanato
e gastronomia são destaques;
3. O rural como morada: envolvimento nas mais diversas ocupações urbanas, e transformação do rural
como um local de morada.
Convém ressaltar que a atividade turística na unidade de produção dos agricultores familiares – turismo rural,
turismo de base comunitária, etc. – desponta com um potencial de geração de renda e de dinamização
territorial, resultando em oportunidades para os agricultores familiares. Como visto nas entrevistas, o urbano
tende a ver o rural como um objeto de consumo. Por isso, a atividade turística pode ocorrer tanto a nível dos
patrimônios culturais e naturais do local, quanto a nível do modo de vida rural, no qual o turista como interagir
como parte do processo produtivo, por exemplo. Segundo o Instituto Semeia (2014), o impacto dessa atividade
é de grande relevância tendo em vista que ocorre de forma concentrada, em regiões menos desenvolvidas.

PERSPECTIVA DA PROPRIEDADE AGRÍCOLA FAMILIAR
Diante das questões relacionadas ao estabelecimento familiar, o que está na base das entrevistas e da
bibliografia consultada em relação ao fortalecimento da agricultura familiar refere-se à diferenciação no
mercado e à agregação de valor, em meio ao achatamento de margens do mundo das commodities e do
agronegócio.
Como possibilidade para a produção de alimentos, os sistemas dos orgânicos e agroecológicos foram
mencionados como nichos de mercado a serem explorados pelos agricultores familiares. Ao analisar a
evolução recente de crescimento destes mercados - no caso dos orgânicos, por exemplo, chega a,
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aproximadamente, 25 a 30% ao ano desde 2011 (APEX Brasil, 2015) – é possível inferir que esses sistemas,
além de atuarem a favor da proteção dos ecossistemas, atendem a um mercado consumidor crescente que
busca aliar suas necessidades a produtos ambientalmente corretos e socialmente justos. A emergência de
certificações que possam instruir os consumidores ainda é um ponto que vem sendo discutido entre os
especialistas no assunto. Se de um lado asseguram a confiabilidade de processos perante o consumidor, de
outro, podem segregar agricultores familiares que não dispõem de recursos e de instruções suficientes para
acessá-los.
Ainda em relação aos sistemas de cultivo, os sistemas agroflorestais (SAFs) surgem como uma contribuição
para o desenvolvimento sustentável e oferecem um potencial de médio e longo prazo para agricultores
familiares. Por meio deste modelo é possível diversificar as culturas, garantindo mais alimentos, reduzindo
risco financeiro associado ao sistema de monocultivo e, potencialmente, aumentando a renda através da
comercialização de excedentes. É importante destacar, entretanto, que os ganhos em relação à redução de
risco e variações de mercado são acompanhados de certa complexidade em relação à gestão e manejo das
propriedades, assim como à comercialização dos diferentes produtos. Para a consolidação do sistema faz-se
necessário adaptar as técnicas às vocações territoriais e às potencialidades do solo, assim como o
envolvimento contínuo de técnicos e gestores que auxiliem as famílias ao longo do processo de
implementação.
Investimentos acumulados e utilização de sofisticadas tecnologias de rastreabilidade buscam aproximar os
espaços rurais e urbanos, ou, em outras palavras, os produtores e consumidores. A referência ao local de
origem e o contato com as técnicas utilizadas na produção são demandas crescentes dos consumidores de
grandes centros e podem pautar a maneira em torno da qual parte da produção se organizará nos próximos
anos. Nesse sentido, produtos regionais são demandados por sua especificidade e assim valorizam a região
onde são encontrados. Além disso, o resgate dos ciclos naturais do meio ambiente e o consumo de alimentos
vindos da época das estações também se inserem como atributos a serem considerados pela agricultura
familiar.
Outra dimensão a ser destacada refere-se à adaptação frente às adversidades climáticas, que atingirá, em
maior ou em menor grau, grande parte das regiões rurais brasileiras. Nesse âmbito, a agricultura familiar se
destaca dentre as populações mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Contudo, há um
potencial significativo de capacidade adaptativa. Dentre as estratégias para reduzir as vulnerabilidades – tais
como estratégias de irrigação, manejo do solo e gestão de recursos – novamente é possível apontar a
diversificação como uma solução viável. Isso porque quanto mais dependente do setor primário, mais
vulnerável encontra-se a economia de uma determinada região (IPEA, 2009). Logo, a ‘mescla’ de atividades
agrícolas a outras relacionadas à indústria e aos serviços dentro da propriedade ou da região contribui para a
ampliação da capacidade de adaptação. Em adição, a presença de habilidades coletivas e de um “capital social”
a nível de comunidade, apesar de ser de difícil mensuração, também é apontado como uma possibilidade,
principalmente no que se refere ao suporte material e psicológico em casos de desastres climáticos
envolvendo a produção.
Como visto, ser agricultor familiar nos próximos anos certamente demandará uma série de habilidades que
ultrapassam os saberes tradicionais. No caso das políticas públicas, já mencionadas anteriormente, que
despontam com um conjunto de ações voltadas à capacitação, aquisição de alimentos e financiamento, a
disponibilidade de recursos não garante seu pleno acesso, bem como o aproveitamento das oportunidades
existentes para o fortalecimento da agricultura familiar. Seja pela necessidade de reunir uma série de
documentações e dados, muitas vezes inexistentes, seja pela instrução para que os produtores se organizem
em torno de cooperativas e associações, é pressuposto que as famílias, comunidades e territórios se mobilizem
e desenvolvam habilidades de articulação e gestão da propriedade agrícola.
Arrisca-se inferir que quanto maior o volume de investimentos, maior a necessidade de gestão da propriedade,
tendo em vista que “há riscos de os resultados serem indesejáveis, como o endividamento ou a destinação
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inadequada dos recursos, o que pode aumentar vulnerabilidades socioeconômicas das famílias, em vez de
diminuí-las” (IPEA, 2009).
De acordo com o IPEA (2007), as percepções que podem contribuir para o fortalecimento da agricultura
familiar podem ser assim resumidas: (1) fortalecimento das redes sociais de cooperação; (2) articulação de
políticas públicas; (3) fortalecimento da gestão social; (4) dinamização econômica dos territórios rurais.
Com base no exposto, o paradigma passa, pois, em não negar as possibilidades, mas em buscar quais são os
pontos de intersecção e as sinergias que podem ser direcionadas para o fortalecimento da agricultura familiar.
O caminho está, portanto, na diversidade de modelos, que convivem ao invés de serem excludentes. Neste
momento de transição gradativa de práticas insustentáveis para uma agricultura mais verde e inclusiva, o
ponto que aqui se defende é o de um desenvolvimento não ’em detrimento do outro’, mas ’em conjunto com
o outro’. Um novo paradigma vem então romper com as fronteiras e promover a integração.

“(...) o processo de mudança deverá ser múltiplo, interdependente, cumulativo e diversificado
em planos territoriais e sociais variados. Desde o interior dos estabelecimentos rurais, onde a
difusão da chamada “agricultura do conhecimento” não pode deixar de ser o modelo
principal, aos planos societários para além das cercas das propriedades, inclusive nos próprios
municípios nos quais o desenvolvimento rural se associe à intensificação da participação social
e ao aperfeiçoamento da ’’governança local, sedimentados por uma radicalização
democrática que seja a principal arma política a revalorizar o mundo rural como uma das
opções da sociedade” (NAVARRO, 2001).

A esse respeito, convém reconhecer a importância do núcleo familiar no processo de transição e de integração
de modelos e possibilidades, como destaca Sergio Schneider no trecho a seguir.

“A reprodução social, econômica, cultura e simbólica das formas familiares dependerá de um
intrincado e complexo jogo pelo qual as unidades familiares se relacionam com o ambiente e
o espaço em que estão inseridas. Nele os indivíduos e a família devem levar em conta o bemestar e o progresso de sua unidade de trabalho e moradia e as possibilidades materiais de
alcançar determinados objetivos. Desse modo, a reprodução não é apenas o resultado de um
ato da vontade individual ou do coletivo familiar, e tampouco uma decorrência das pressões
econômicas externas do sistema social. A reprodução é, acima de tudo, o resultado do
processo de intermediação entre os indivíduos-membros com sua família e de ambos
interagindo com o ambiente social em que estão imersos. Nesse processo cabe à família e a
seus membros um papel ativo, pois suas decisões, estratégias e ações podem trazer resultados
benefícios ou desfavoráveis à sua continuidade e reprodução” (SCHNEIDER, 2006).

Seção 1.4. PERCEPÇÕES SOBRE O JOVEM3 AGRICULTOR FAMILIAR
Estar jovem significa enunciar uma fase intensa de tomada de consciência do próprio existir, em que a
identidade começa a nascer. Desenvolve-se um senso crítico sobre a realidade, o qual incide, muitas vezes, em

3

O jovem que nos referimos tem entre 14 e 21 anos, sendo aqueles com 17 a 19 anos o principal público deste estudo.
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dizer sucessivos ‘nãos’ para o mundo exterior e requerer autenticidade em tudo que vivencia. A chegada na
adolescência anuncia a busca por liberdade.
O jovem tem anseios, desejos e sonhos que estão muitas vezes atravessados pelo ideário de urbanidade. O
urbano é tido como o lugar do encontro, da diversidade de oportunidades, do acúmulo de conhecimento,
tecnologia e recursos. Concepção sempre colocada de forma dicotômica ao meio rural. Em muitas regiões do
País, os espaços rurais representam o lugar bucólico, o tempo antigo, onde a modernidade, a tecnologia, os
serviços e políticas públicas não chegam a efetivar-se.
O que se identificou em muitas entrevistas foi a dificuldade de delimitar o que é rural e o que é urbano – como
caracterizar um jovem do rural e do urbano? Seriam eles, simplesmente, ‘jovens’?. Certamente há uma série
de aspectos que são pontes e que estabelecem uma relação de interdependência e de complementaridade
entre os dois espaços. Entretanto, é importante considerar algumas especificidades do contexto rural, que
marcam também a juventude, enraizadas de forma independente ao território. A título de exemplo, destacamse três. Em primeira instância, a valorização da natureza, que representa a existência de laços afetivos e
identitários, além da possibilidade de manutenção da própria sobrevivência. A segunda especificidade referese à rede durável de relações pessoais de interconhecimento, que se manifesta muitas vezes na solidariedade,
na colaboração e na sensação de segurança. A terceira característica é a tradição, principalmente em relação
a festas e rituais culturais, religiosos e históricos, vinculados ao próprio território.
Ademais, a juventude rural se assemelha em muitos aspectos à juventude urbana. A busca por autonomia, os
sonhos relacionados ao consumo material e simbólico, a formação de família e a geração e acúmulo de renda
que permita o desenvolvimento e a realização de vocações e capacidades são elementos comuns à juventude
de forma geral. Nesse sentido, é necessário evoluir em relação à construção de um imaginário camponês
arcaico, ou mesmo primitivo, subordinado à cidade, provedor de matéria-prima, ou como apenas como fonte
de abastecimento das zonas urbanas. Um olhar simplificador da complexidade que é o meio rural hoje.
Isto posto, a abordagem que será adotada nos parágrafos a seguir resulta do esforço em sistematizar os
elementos que caracterizam a evasão do jovem em direção aos centros urbanos. Claramente, a metodologia
utilizada e a configuração do projeto em si não sustentam a amplitude e a complexidade envolvida no tema. A
questão está menos em apresentar um panorama ou mapa da realidade, tendo em vista a heterogeneidade
espacial, cultural, econômica e social dos espaços rurais e da juventude, e mais em organizar os elementos
trazidos pelos entrevistados e pela bibliografia aqui analisada.
Buscou-se abordar a questão sobre evasão do jovem a partir das três perspectivas relacionais: do indivíduo
com o meio (eco), do indivíduo com as outras pessoas (hetero) e dele com ele mesmo (auto).

:: ECO :: A realidade que circunda a juventude.
Muitos jovens hoje carregam, e por vezes cultivam, um estigma social que desvaloriza a vida nos espaços rurais.
A associação do rural à agricultura, quase que exclusivamente, é problemática quando se discute sobre as
perspectivas profissionais disponíveis aos jovens. Hoje, poucas são as oportunidades de inserção profissional,
ainda que dentro da propriedade, que não estão relacionadas ao trabalho na terra. Sem início e,
principalmente, final rigorosamente estabelecido, as jornadas de trabalho agrícola envolvem atividades de
trabalho árduo e pesado. Nesse sentido, estando o rural atrelado ao agrícola, muitos dos jovens desvalorizam
a escolha de permanecer e associam o êxodo aos centros urbanos ao ideário de progresso e evolução. Somado
a tal, percebe-se um baixo reconhecimento do espaço rural de seu ‘papel’ ambiental e de manutenção do
saber, das artes e da cultura local.
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Além da questão simbólica, identificou-se nas entrevistas que em termos materiais o êxodo estaria vinculado
ao possível sucesso financeiro que a vida da cidade proporciona, em contraposição aos baixos e instáveis
rendimentos provenientes do trabalho agrícola. Por isso, muitos dos jovens olham para o trabalho assalariado
dos centros urbanos como uma saída viável em direção a autonomia material desejada, livrando-se dos riscos
intrínsecos relacionados à agricultura.
Um fator muito citado pelos entrevistados foi o desejo de conectividade, característica intrínseca à geração
juvenil - no rural não haveria de ser diferente. O acesso às redes de telecomunicação, principalmente à
internet, são demandas importantes dos jovens, dado que as telecomunicações permitem o acesso não só à
informação, comunicação como também proporciona acesso a mercados e canais de escoamento da
produção. No Brasil as redes de telecomunicação estão em processo de expansão. Além de desigualdades
regionais com relação a presença e utilização de tais recursos existe importante disparidade de acesso entre
domicílios na rede urbana e rural.
Tendo em vista a heterogeneidade dos espaços rurais, é importante ressaltar que em muitos deles persiste a
ausência de infraestrutura material favorável à manutenção das famílias agricultoras na atividade. A garantia
de acesso à eletricidade, boas estradas, abastecimento de água e saneamento básico adequados às realidades
locais, além de crédito e assistência técnica que correspondam às suas opções produtivas é amplamente
desigual a nível territorial.
A escolarização é também um fator importante e que pesa na decisão dos jovens. Segundo o IBGE, a média de
anos de estudo no campo é de 4 anos para os homens e 3,9 anos para as mulheres. Ao buscar alguns dos
fatores que explicam o dado acima, identifica-se que parte do problema reside no fato de as metodologias e
os conteúdos serem “urbanocêntricos”, como bem apontam alguns dos entrevistados. O aprendizado é muitas
vezes calcado no ideário da urbanidade e dialoga pouco com as demandas locais e com as vocações
territoriais.
Além disso, a necessidade de dedicação às atividades produtivas é outro fator que contribui para a redução
dos anos de estudo no campo. É comum os pais levarem os jovens para as atividades agrícolas desde muito
pequenos, e é até recomendável do ponto de vista da sucessão familiar que assim o seja, a fim de transmitir
os saberes e os aprendizados de pai para filho. Entretanto, conforme aponta Favareto, as habilidades exigidas
no âmbito na agricultura familiar requerem dos produtores tarefas muito além da ‘produção’ em si. Por isso,
o distanciamento da juventude de um processo formativo formal/ institucional traz preocupações em
relação as perspectivas juvenis - materiais e sociais - no longo prazo.

“As habilidades agora exigidas para a gerência e boa performance dos estabelecimentos
rurais não podem mais se resumir àqueles conhecimentos transmitidos agora de pai para
filho. As novas dinâmicas econômicas que condicionam a atividade agrícola ou outras
realizadas nos estabelecimentos rurais impõem um maior grau de exigência quanto a
habilidades gerenciais, de identificação e conquista de mercados específicos, conversão de
produtos e culturas. Aspectos, enfim, que pressupõem um maior domínio técnico sobre o
tradicional trabalho rural” (FAVARETO, 2006, p. 177).

:: HETERO :: A coletividade e as relações
No que diz respeito às relações, as interações que interferem no contexto de êxodo dos jovens se dão
fundamentalmente no interior das famílias de agricultores, que moldam as formas particulares de produção e
de vida social. Nesse âmbito, há provavelmente, muitos laços emocionais entre os membros da família e a
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propriedade. O êxodo pode ser uma decisão economicamente racional, mas ainda não é a alternativa
emocionalmente viável para a família (RABOBANK, 2012, p. 31).
Em negócios familiares, o núcleo familiar - elo entre o sujeito e a realidade - pode assumir um papel de
fortalecimento ou de potencial causador de seu fracasso, entendendo este como ausência de condições
materiais e sociais mínimas para sua sobrevivência com qualidade de vida. Promover uma distribuição justa
de poder, garantindo o sentimento de segurança para todos os envolvidos, assume notável destaque na fala
dos entrevistados.
Sobre as relações de poder, não há dúvidas acerca da necessidade de estimular a valorização e inclusão do
jovem como um ator importante nas dinâmicas da família e da produção. As relações familiares do campo no
Brasil são, de maneira geral, marcadas por uma estrutura patriarcal, em que as decisões e gestão da
propriedade estão muitas vezes centralizadas pela figura masculina do chefe da família, que pode ser o pai ou
o avô. Aos mais jovens restam atividades paralelas à gestão, não menos importantes, mas que não aproveitam
o potencial ou a vocação empreendedora de muitos deles.
Aos jovens é atribuído grande parte do potencial de inovação e de articulação com técnicas e tecnologias
emergentes. Entretanto, muitos encontram resistência dos pais, já experientes, e sequer encontram espaço
para testar as hipóteses aprendidas ou participar de decisões que os afetem. Analisa-se este aspecto como
uma preocupante contradição para o desejo de sucessão da propriedade: sendo a atividade agrícola instável
e arriscada em sua essência, o processo lento e tardio de sucessão muitas vezes desencoraja os filhos a assumir
riscos. Comportamento este que deveria ser fortemente encorajado desde o início de sua relação com as
atividades agrícolas.
A administração do próprio orçamento e a ressignificação das atividades realizadas pelo jovem na propriedade
– de ajuda aos pais a trabalho remunerado – indica o anseio deste de se desvincular da juventude e inserir-se
na fase adulta. Porém, grande parte não recebe remuneração pelo trabalho realizado ou leva muito tempo
para ser proprietário das terras e/ou das ferramentas e máquinas.
A situação e o papel da mulher no campo merecem destaque. O trabalho feminino é historicamente
desvalorizado no cenário rural, ainda que a mulher no âmbito da agricultura familiar seja figura presente e
responsável por muitas das dinâmicas produtivas e familiares. As mulheres têm menor propensão em assumir
tarefas de gestão da propriedade ou decisão sobre os recursos, se casam muito cedo, muitas não terminam os
estudos e boa parte delas saem do campo em busca de outras possibilidades nas cidades. Nesse sentido, as
percepções dos entrevistados revelam a necessidade de se estimular seu empoderamento, buscando maior
equilíbrio nas relações e autonomia das mulheres, sobretudo as jovens, também como forma de garantir o
interesse destas em se desenvolverem como agricultoras familiares.
Estimular e desenvolver o protagonismo e a autonomia dos jovens dentro do próprio núcleo familiar pode ser
um ponto de partida para o despertar da autonomia e do empreendedorismo, mesmo assumindo ou não a
propriedade familiar.
Em uma perspectiva ainda relacional, mas fora do núcleo familiar, para a juventude, que se situa em uma fase
de transição e de descoberta do próprio eu como sujeito ativo e autônomo, a qualidade do tecido social rural
é um elemento de inegável relevância. Nesse sentido, é preocupante o esvaziamento e a precariedade dos
espaços de socialização que permitam o encontro, o lazer e os intercâmbios de cultura e conhecimentos.
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:: AUTO :: O Indivíduo como sujeito
A juventude caracteriza-se como uma fase transitória em que a autonomia e a entrada na vida social plena
são aspectos emergentes e gradativamente construídos.
Com efeito, considera-se a autonomia uma característica relevante, que, de certa forma, pode ser analisada
sob duas vertentes. Primeiramente, a autonomia como um dos fatores que motivam os jovens ao trabalho
como agricultor familiar, quando se refere à ausência da figura do “patrão”, típico dos trabalhos no meio
urbano, e à liberdade de definir os próprios horários e atividades. Em uma segunda análise, a autonomia como
um dos fatores que motivam os jovens a sair do meio rural, quando o processo de “independência” dos pais –
tanto financeira quanto social – acontece em descompasso com as expectativas e anseios individuais.
Para muitos, a atividade agrícola não significa somente trabalho e dinheiro, mas uma vocação, e um estilo de
vida. Entretanto, para se chegar a esta conclusão é importante que estejam disponíveis condições e espaços
para que o jovem, enquanto em fase de descoberta de si mesmo, faça suas próprias escolhas de maneira
voluntária e guiada por um pensamento crítico, ou seja, consciente de sua relação com os outros e conectada
com a complexa realidade na qual está inserido (MORIN, 2013).
Paralelamente, existe um olhar da própria sociedade que enxerga a juventude rural como futura mão de obra
no campo. Do ponto de vista aqui defendido, entende-se não só os jovens como toda e qualquer pessoa como
seres inteiros, em busca de suas vocações individuais, estejam essas relacionadas ou não a agricultura. Nesse
sentido, o objetivo de promover o empreendedorismo passa pela premissa de ir além da gestão eficiente da
propriedade. Primordialmente, entende-se que empreender significa tomar iniciativa e questionar-se, a fim de
descobrir a si mesmo e construir-se como profissional.
Diante das breves possibilidades de inserção do jovem como protagonista na propriedade familiar, analisase, a partir das entrevistas e da bibliografia, que a busca dos jovens por autonomia acontece muitas vezes via
inserção no urbano.
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ETAPA 2:
Competências para jovens agricultores
familiares
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Etapa 2: Competências para jovens agricultores familiares
Nesta etapa apresentamos os caminhos traçados para a elaboração de um conjunto de competências que
comporiam um futuro programa de formação para jovens agricultores familiares. A provocação que
acompanhou o trajeto foi:

Quais são as competências que criam as condições para que jovens atuem de
forma autônoma e empreendedora, com base em suas histórias, seus valores e
sonhos, a fim de fortalecer a agricultura familiar?
Figura 6 Provocação inspiradora para elaboração de competências

Na busca por mais compreensão à esta provocação, foram revisitados os principais pontos resultantes da Etapa
1 para que, então, fossem identificados os fatores críticos de sucesso para o fortalecimento da agricultura
familiar e, por fim, as competências que podem contribuir no alcance destes fatores. Para tanto, a
apresentação do trajeto realizado é feita na seção 2.1. Os caminhos para elaboração das competências, onde
são resgatados os pontos da Etapa 1 que caracterizam o momento presente vivido na agricultura familiar e
culminam na identificação dos fatores críticos de sucesso. Na seção 2.2. As três dimensões e as quatro
competências, são apresentadas as competências identificadas como base para a elaboração futura de um
programa de formação que favoreça o desenvolvimento da autonomia e empreendedorismo nos jovens
agricultores familiar a fim de que contribuam com o fortalecimento desta atividade.
Há que se destacar que as competências a serem apresentadas não são em si um modelo finalizado e
generalizável, tendo em vista os recortes do estudo conduzido para tanto. Para que este seja levado adiante,
seria importante refinar as competências aqui propostas à luz das especificidades relacionadas a cada
território, entendendo que alguns elementos serão mais decisivos em um dado contexto que outros.

Seção 2.1: OS CAMINHOS PARA A ELABORAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

RESGATANDO O PONTO DE PARTIDA
A partir da análise realizada na Etapa 1, identificou-se um conjunto de elementos, percepções e possibilidades
transversais relacionadas à agricultura familiar e ao jovem, conforme as sínteses das figuras a seguir.
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Figura 7 Destaques do contexto da agricultura familiar no Brasil - Síntese do "Ponto de Partida". Fonte: Elaborado pela
equipe GVces.

Figura 8 Destaques das percepções sobre o jovem agricultor familiar. Fonte: Elaborado pela equipe GVces

28

Estes pontos principais deram o contorno do contexto para elaboração das competências.

COEXISTÊNCIA DE CENÁRIOS
Ainda na Etapa 1, foram trazidas possibilidades futuras para agricultura familiar no Brasil. Desta análise
identificou-se a coexistência de dois cenários, quais sejam: (1) Expansão do modelo de agricultura industrial e
da lógica urbanocêntrica nos espaços rurais e (2) Valorização das regiões interioranas e resgate das vocações
territoriais.
É perceptível, diante desses cenários que estão presentes elementos que variam entre o que é favorável e
desfavorável à agricultura familiar. Nesse âmbito, é imprescindível assumir, além da diversidade e
multiplicidade, a complexidade intrínseca a tais cenários, que, justamente, levou à sugestão da coexistência e
não da exclusão. Assim, no lugar da fragmentação e da polarização de perspectivas possíveis (lógica da
exclusão - um ‘ou’ outro), propõe-se a ideia de um futuro que “é tecido em conjunto” (MORIN, 2000), pautado
na lógica do ‘e’, bem como na noção de que há grande volume e intensidade de incertezas compondo o futuro
e este estudo.
A esse respeito, Edgar Morin, em “A inteligência da Complexidade”, aponta que:

(...) “o pensamento da complexidade não é absolutamente um pensamento que expulsa a
certeza para colocar a incerteza, que expulsa a separação para colocá-la no lugar da
inseparabilidade, que expulsa a lógica para autorizar todas as transgressões. A caminhada
consiste, ao contrário, em fazer um ir e vir incessante entre certezas e incertezas, entre o
elementar e o global, entre o separável e o inseparável” (MORIN, Edgar. P205-206. 2000).

Isso posto, por meio da interação e combinação entre os elementos que compõem os cenários, a depender do
território, uma vastidão de outras perspectivas e possibilidades devem se abrir, as quais dependerão, por sua
vez, das relações entre a sociedade e o espaço.

“Esse caráter multifacetado, onde formas de integração a mercados dinâmicos, novas
práticas sociais e novas formas de uso dos espaços sociais coexistem com situações de forte
estagnação econômica e degradação social, coloca ênfase nas múltiplas possibilidades de
construção da ruralidade, numa composição de identidades e conflitos potencialmente
diversa e cujo sentido dependerá sempre das heranças políticas e culturais e das formas de
inserção na economia e na sociedade envolvente” (FAVARETO, p.160, 2006).

Nesse sentido, a intenção foi identificar potencialidades, entender contradições e buscar um ponto de
equilíbrio.
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Como desdobramento de reflexões e análise dos itens acima, apresenta-se a seguir uma proposta de fatores
críticos de sucesso para o fortalecimento da agricultura familiar. ’Sucesso’ aqui é entendido como
fortalecimento, o que implica em dinamização econômica acompanhada de melhores condições de vida para
os agricultores familiares.
Além disso, há que se considerar que não são os jovens os responsáveis em endereçar cada um destes fatores.
O que caberia ser incentivado por meio de um futuro programa de formação para jovens agricultores familiares
é um conjunto de comportamentos, apresentados mais adiante, que dialoguem com os fatores críticos de
sucesso, mas que não garantem a entrega total destes fatores e, portanto, do fortalecimento da agricultura
familiar.
Para fins de sistematização, identificou-se três vertentes interdependentes, que interagem entre si de maneira
distinta, a depender do contexto em que se aplicam.
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Figura 9 Fatores críticos de sucesso para a agricultura familiar a partir das três vertentes. Fonte: Elaborado pela equipe
GVces.

A primeira vertente, do indivíduo, deriva das percepções sobre o jovem agricultor familiar, em especial da
dimensão AUTO. Entende-se que esta seria a base que sustenta e orienta as competências aqui propostas.
Como pressuposto, para que sejam trabalhados os fatores críticos das outras duas vertentes, considera-se que
o conhecer a si mesmo (autoconhecimento) implicaria em um indivíduo mais consciente e apropriado de sua
história e origens, de seu potencial reflexivo e criativo.
Em adição, tendo em vista o contexto da agricultura familiar, o espírito empreendedor é também um fator
crítico, que passa pelo protagonismo, pelo estar à linha de frente no que tange ao seu negócio, com
responsabilidade e foco no propósito.
Como fator transversal a estes dois já mencionados, a autonomia aparece como a condição do indivíduo
determinar por si mesmo quais os caminhos e leis irá seguir, tem a ver com a capacidade de decidir e agir por
si mesmo. A autonomia prevê pensamentos, sentimentos e tomadas de decisões que envolvem não só o
próprio indivíduo, mas também outras pessoas próximas. Em outras palavras, ser autônomo significa ter a
liberdade e a força pessoal e coletiva para intervir na realidade e nas escolhas de sua própria trajetória,
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considerando seus pensamentos, sentimentos e tudo aquilo que remete às necessidades das pessoas e
relações que o circunda (FREIRE, 1996).
A segunda vertente, que dialoga com as perspectivas para a propriedade agrícola familiar, é chamada de da
porteira para dentro. Nela está inserido o planejamento das atividades econômicas e a gestão financeira da
propriedade, que passa por olhar a propriedade não apenas como local de morada, referência de valores e de
formação do ser, mas também como um empreendimento provedor de bens e condições materiais que
garantirão o sustento e o desenvolvimento da família. Neste aspecto, há, em primeira instância, o zelo para
garantir a regularização da propriedade e o atendimento a regras, normas e instruções ao longo do processo
produtivo, como forma de possibilitar as condições básicas de acesso a canais de escoamento da produção,
inscrição em editais, entre outros.
Em adição, a relação entre os membros da família é analisada nesta vertente como meio de promover o
fortalecimento da agricultura familiar. Por isso, planejar a sucessão familiar e inserir a juventude em
processos decisórios deve ser um exercício contínuo dentro da família. Ampliar as possibilidades postas a essa
juventude também, a partir da inserção de membros da família em outras atividades além do cultivo da terra,
seguindo a lógica apresentada anteriormente de que a agricultura familiar depende de atributos que estão
fora dela, sendo que muitos destes atributos estariam, por exemplo, inseridos na primeira vertente,
relacionada à porteira para fora.
Ainda em relação à “porteira para dentro”, a diferenciação, a agregação de valor e a inserção em nichos de
mercado foi uma característica apontada pela maioria dos entrevistados, partindo da premissa de que a
possibilidade de fortalecimento reside em aproveitar os potenciais que não podem ser oferecidos pela
agricultura de grande escala, ou o agronegócio. Para cada território existe um potencial distinto, seja
relacionado ao modo de produção em si, seja relacionado a serviços complementares a agricultura familiar,
tais como o turismo e o artesanato.
Uma dessas possibilidades, também mencionada pelos entrevistados, foi a utilização de tecnologias e
sistemas produtivos que permitam o desenvolvimento econômico e social atrelado à proteção dos
ecossistemas locais, como por exemplo os sistemas orgânico e agroflorestal e os de base agroecológica.
Fechando a segunda vertente, estaria como elemento transversal o conhecimento e a prática da adaptação
frente às adversidades climáticas. Apesar de este ser uma questão sistêmica, a abordagem aqui sugerida é
que este fator crítico requer um conjunto de técnicas a serem implementadas no interior da propriedade. Essa
resiliência poderia ser trabalhada seja no âmbito das técnicas de irrigação e de cultivo do solo, seja no âmbito
da diversificação das fontes de renda familiar, em casos desastres e perda da produção.
Finalmente, a terceira vertente da porteira para fora, que dialoga com a perspectiva territorial. Ao operar
nesta lógica, assume-se a necessidade de conectividade com o urbano, onde residem os compradores e
consumidores dos produtos e serviços disponibilizados pelas famílias agricultoras. Nota-se que a noção de
fortalecimento implica em diversificar canais de escoamento da produção, como forma de reduzir riscos e
ampliar o potencial de negociação dos agricultores familiares, e articular elos da cadeia de valor, para
conseguir discernir entre as possibilidades postas, tais como fornecimento local e o global, as cadeias extensas
e cadeias curtas, e o diálogo com atravessadores e intermediários e com consumidores.
Outro fator crítico, diretamente relacionado com os narrados acima, seria o acesso e articulação de políticas
públicas. Para que sejam efetivas e exerçam plenamente o potencial transformador proposto, faz-se
necessário investir no fortalecimento das redes sociais de cooperação, que se refere ao modo no qual as
famílias do território se organizam e se fortalecem conjuntamente. Além disso, intensificar a participação
social e a governança local, a fim de construir uma agenda coletiva para a implementação e o aprimoramento
de políticas públicas, aumentar a participação das famílias agricultores e ampliar o diálogo com as prefeituras
e outras instituições públicas.
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Por fim, e de forma transversal à vertente “da porteira para fora”, estaria a dinamização social de territórios
rurais, relacionada aos espaços de socialização, às culturas, ao histórico e às tradições festivas locais,
direcionadas ao fortalecimento o tecido social rural.

Seção 2.2: AS TRÊS DIMENSÕES E AS CINCO COMPETÊNCIAS
Acompanhando as mesmas três dimensões utilizadas para organizar as percepções sobre o jovem agricultor
familiar, o olhar para as relações AUTO-HETERO-ECO é aqui reproduzido para a apresentação das
competências.
Com AUTO, nos referimos a um processo individual e permanente de produção de sentido pessoal no
cotidiano. À competência desta dimensão demos o nome de AUTONOMIA (A), que passa pela capacidade de
se autoposicionar, de agir e de decidir por si mesmo, a partir de um olhar atento à realidade que o circunda e
à sua história.
Com a dimensão HETERO, trabalhamos o olhar do indivíduo para o outro, tendo como premissa que toda e
qualquer aprendizagem e desenvolvimento, sobre o mundo e sobre nós mesmos, está necessariamente
vinculado às nossas relações interpessoais. Nesta dimensão, as competências apresentadas são as de
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL (PS) que endereça e tangibiliza formas de incluir, de fato, sustentabilidade na
produção agrícola familiar; de GESTÃO DO NEGÓCIO (GN), relacionada à gestão da propriedade e do negócio;
e a de RELAÇÃO COM O MERCADO (RM), composta pela lógica das atividades comerciais e econômicas
relacionadas à agricultura familiar.
Por fim, a terceira dimensão, ECO, refere-se ao contato com a ‘totalidade’, fruto da interação do indivíduo e
das relações com um território. Nesse sentido, a VISÃO INTEGRADA (VI) sobre a realidade deve ser uma
competência capaz de endereçar comportamentos relacionados ao papel do jovem no contexto local de forma
conectada aos contextos regional e global.

Figura 10 Diagrama das três dimensões que originam as cinco competências
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Nas páginas a seguir, apresentamos as fichas correspondentes a cada uma das cinco competências, onde
também estarão quais fatores críticos de sucesso dialogam direta ou indiretamente com cada competência.
Antes da apresentação das competências, cabe aqui clarificar alguns pontos em relação aos cuidados e
ressalvas a se adotar na leitura das páginas a seguir.
Ponto 1 | As relações com a família permeiam todas as competências
É no núcleo familiar onde ocorre interações decisivas para o desenvolvimento da autonomia e do
empreendedorismo juvenil. A respeito da especificidade referida, Weishemeier aponta:

“Os jovens agricultores familiares constituem uma categoria social específica devido à sua
socialização no processo de trabalho familiar agrícola. Como eles são membros de uma
unidade doméstica que também atua como unidade de produção agrícola, predomina a
instituição de saberes, normas e valores do universo da família e do processo de trabalho que
esta realiza. Com efeito, a socialização realizada neste contexto produz a incorporação de
saberes específicos associada à configuração de identidades sociais e profissionais ligadas à
agricultura. Diferentemente de outros jovens, sua identidade social se constrói em relação ao
trabalho familiar agrícola, o que produz os dilemas e as características diferenciados de sua
situação juvenil” (WEISHEMER, N. P. 113. 2009).

Para apontar comportamentos desejáveis a respeito das relações dos jovens com suas famílias, seria
necessário conduzir uma investigação mais abrangente do que a aqui desenvolvida. Por isso, optou-se em
assumir que as relações com a família permeiam todas as competências identificadas e merecem atenção em
cada um dos comportamentos.
Ponto 2 | A identificação e criação das competências não se encerram aqui – há que se voltar para o território
Os comportamentos e conhecimentos listados não são exaustivos e precisam ser adaptados a cada região e
perfil. Eles norteiam a investigação e o aprimoramento necessários para que as competências sejam olhadas
sob uma perspectiva da realidade territorial, com os processos de socialização e com as individualidades de
uma realidade específica. Portanto, o que se apresenta aqui é mais uma contribuição para o campo de estudos
do que um plano de ação com caminhos definitivos sobre o que o jovem “tem que ser ou fazer”.
Os comportamentos descritos seguem em paralelo a uma série de condições necessárias para que a autonomia
e o empreendedorismo sejam plenamente desenvolvidos. Algumas dessas condições, identificadas na fala dos
entrevistados, serão apresentadas na Etapa 3, a seguir.
Por fim, como se verá nas fichas de competências, houve um esforço para destacar alguns dos fatores críticos
de sucesso relacionados a cada uma delas. Contudo, retomando as noções de complexidade e de coexistência
de cenários, a conclusão a que se chega é que fenômenos rurais se manifestam de maneira desigual. Por isso,
as relações entre os fatores críticos identificados, os comportamentos e as dimensões (auto-hetero-eco) não
são lineares, mas dinâmicas.

FICHAS DAS CINCO COMPETÊNCIAS
Com base nos fatores críticos de sucesso e nas três dimensões, foram criadas as cinco competências, descritas
em comportamentos nas fichas a seguir. Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
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necessários para atuação eficaz de indivíduos em determinado contexto – no caso, para o fortalecimento da
agricultura familiar ou alcance dos fatores críticos de sucesso para tal. O grau de maturidade dos indivíduos
nas competências pode ser avaliado através da observação destes comportamentos.
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Competência: AUTONOMIA
Comportamentos esperados
A 1. Percebe e compreende o contexto em que está inserido e faz escolhas
considerando as necessidades da comunidade e da família e os impactos nas
dimensões humana, cultural, ambiental, social, política e econômica.
A 2. Lida de maneira construtiva e dialoga com situações difíceis, conflituosas e
divergentes, tirando delas o melhor proveito.
A 3. Identifica riscos e oportunidades, buscando inovação, experimentação e
realização de suas ideias no próprio negócio.
A 4. Autoposiciona-se de maneira livre e consciente de sua relação com os outros e
com o meio.
A 5. Conhece a própria história, de sua família e sua comunidade.

Conhecimentos
•
•
•
•
•

História do território, incluindo a família e a comunidade
Sustentabilidade, complexidade e visão sistêmica
Autoconhecimento (Consciência das emoções, consciência do corpo)
Princípios e instrumentos para conversação dialógica (comunicação não
violenta, mediação de conflitos, empatia, dinâmicas relacionais).
Tipos de liderança
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Competência: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL (PS)
Comportamentos esperados
PS 1. Produz a partir de uma visão integrada das vocações ambientais, culturais e
naturais, utilizando técnicas adequadas de uso da terra.
PS 2. Avalia e implementa outras técnicas de produção para agregar valor à
produção, tais como integração lavoura-pecuária, sistemas agroflorestais,
agroecologia, orgânicos, etc.
PS 3. Utiliza técnicas alinhadas a novas tecnologias para redução de impactos
negativos sob os recursos naturais.
PS 4. Resgata técnicas de produção, valorizando as tradições familiares e locais.
PS 5. Identifica e preserva serviços ecossistêmicos presentes na propriedade e
busca neles oportunidades de fontes alternativas de renda
PS 6. É resiliente e tem um olhar de adaptação de sua produção frente a alterações
climáticas

Conhecimentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustentabilidade, complexidade e visão sistêmica
Manejo e regeneração do solo
Adaptação às mudanças de clima
Tradições locais de produção
Orgânicos
Pagamento por serviço ambiental: política, processos, técnicas
Integração lavoura-pecuária
Sistemas agroflorestais
Agroecologia
Construção de banco de sementes à partir de resgate cultural
Hortas medicinais (resgate e construção)
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Competência: GESTÃO DO NEGÓCIO (GN)
Comportamentos esperados
GN 1. Organiza, planeja e executa atividades e compromissos financeiros e legais
com método e responsabilidade.
GN 2. Gere seu negócio de forma estratégica, estabelecendo metas, prazos e
alocando os recursos necessários.
GN 3. Utiliza tecnologias para tornar processos mais eficientes, reduzindo custos,
impactos ambientais, uso de insumos.
GN 4. Identifica em sua propriedade outras fontes de rendimento, alocando
pessoas e recursos para além da atividade agrícola e extrativista
(pluriatividade).
GN 5. Propõe e implementa novos modelos de governança da propriedade e do
negócio, de processos decisórios e de planos de sucessão.
GN 6. Acessa políticas públicas de crédito, financiamento e capacitação técnica.

Conhecimentos
•
•
•
•
•
•

Aspectos jurídicos: alvará, licenciamento, outorgas, regularização fundiária
Gestão financeira e contábil
Precificação de produtos
Modelos para estruturação de planos, metas e atividades
Sistemas de governança organizacional
Gestão de pessoas
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Competência: RELAÇÃO COM O MERCADO (RM)
Comportamentos esperados
RM 1. Diferencia seu produto e acompanha tendências para acessar mercados
públicos e privados.
RM 2. Mobiliza os produtores do entorno para criar uma identidade territorial e
acessar novos mercados, capacitações técnicas ou canais de distribuição.
RM 3. Tem uma visão integrada da cadeia de valor (stakeholders, parceiros, clientes)
RM 4. Identifica elos críticos que podem impactar no acesso a diferentes canais.
RM 5. Diversifica canais de distribuição e comercialização.

Conhecimentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas públicas voltadas para agricultura familiar
Técnicas de negociação
Mercado consumidor
Cooperação: princípios, metodologias e práticas
Metodologias de governança participativa
Certificações para o produto e processo de cultivo
Rastreabilidade do produto
Cadeias de valor
Dados do setor
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Competência: Visão Integrada (VI)
Comportamentos esperados
VI 1. Tem visão sistêmica da realidade que o circunda e considera, em suas ações e
atividades, os interesses legítimos dos diferentes atores e os impactos no meio
ambiente e na sociedade.
VI 2. Conhece o impacto social e ambiental de suas atividades e atua a favor da
conservação do bioma no qual está inserido, articulando o entorno para fazer o
mesmo.
VI 3. Participa e propõe espaços de articulação que promovam o intercâmbio de
conhecimentos e de competências, de forma que as atividades econômicas
locais sejam cada vez mais integradas e conectadas.
VI 4. Identifica e persegue oportunidades de sinergia, conectando pessoas, setores e
instituições públicas e privadas, e traduz essa visão em ações, tarefas e
responsabilidades para todos os participantes.
VI 5. Propõe e participa de projetos e atividades de fortalecimento do tecido social
rural, como por exemplo resgate da cultura local, do histórico, de espaços de
socialização, etc.

Conhecimentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas Públicas Locais
Acesso à recursos financeiros nacionais e internacionais
Impactos das mudanças climáticas (contexto global, regional e local)
Cultura local (história)
Complexidade e visão sistêmica (“tudo liga tudo”)
Avaliação de Impacto Ambiental
Biomas brasileiros
Tecnologias sociais de fomento e fortalecimento de redes
Conectividade
Processos e ferramentas para co-criação de projetos
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No intuito de mostrar como este modelo de competências dialoga com os fatores críticos de sucesso de
fortalecimento da agricultura familiar, a seguir é apresentada uma matriz, que relaciona os comportamentos
nas três vertentes dos fatores críticos – indivíduo, da porteira para dentro, da porteira para fora.
Para cada comportamento foi criado um código (ex: A1, GN 3) com as inicias da competência seguido de um
número. Dessa forma, é possível visualizar quais comportamentos das cinco competências devem contribuir
para cada fator.
Cabe lembrar que não é pressuposto que a realização do conjunto de comportamentos para cada fator de
sucesso, garanta sua implementação ou efetivação.

COMPETÊNCIAS
PRODUÇÃO
AUTONOMIA SUSTENTÁVE
L

DA PORTEIRA PARA FORA
DA PORTEIRA PARA DENTRO

Fatores críticos de sucesso

Diversificação dos
canais de
escoamento da
produção
Articulação de elos
da cadeia de valor
Fortalecimento
das redes sociais de
cooperação

GESTÃO DO
NEGÓCIO

RELAÇÃO
COM O
MERCADO

GN4

RM1; RM2;
RM5

A2; A4
A2; A4

Acesso e
articulação de
políticas públicas
Conectividade com
o urbano

RM3; RM4;
RM5

VI3; VI4
VI3; VI4; VI5

PS4

GN3; GN5;
GN6

RM2;

PS5

GN1; GN6

RM1; RM2
RM1; RM3;
RM5

VI1; VI4

GN3; GN5;
GN6

RM2;

VI2; VI3; VI4

VI1; VI3; VI4

Intensificação da
participação social e
da governança local

A2

Dinamização de
territórios rurais

A5

PS3; PS4

GN6

RM2; RM5

A3; A5

PS2; PS3; PS4

GN3

RM1; RM5

Diferenciação,
agregação de valor e
inserção em nichos
de mercado
Adaptação frente
às adversidades
climáticas
Utilização de
tecnologias e de
sistemas produtivos
para a proteção dos

PS2; PS3; PS5

A3

VISÃO
INTEGRADA

PS1; PS2; PS3;
PS5

RM5

GN3

VI2;
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ecossistemas locais,
para o
desenvolvimento
econômico e social
Planejamento das
atividades
econômicas e gestão
financeira da
propriedade
Planejamento da
sucessão familiar e
inserção do jovem
em processos
decisórios
Regularização da
propriedade e da
produção e
atendimento a
regras, normas e
instruções
Inserção de
membros da família
em outras atividades
que não o cultivo da
terra

DO INDIVÍDUO

Autoconhecimento

A3

PS2; PS5

A2; A3; A4

GN1;
GN2;
GN3

GN5

GN1;
GN2

GN1;
GN4;
GN5

A4; A5

A1; A4; A5

PS4

Espírito
empreendedor

A1; A3

PS2; PS3; PS4;
PS5

Autonomia

A1; A4; A5

PS1

VI5
GN2;
GN3;
GN4;
GN5
GN2;
GN4

RM1;
RM2;
RM4

VI2; VI4;
VI5

RM4

VI1; VI4;
VI5
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ETAPA 3:
Diretrizes para a Formação Integrada
para a Agricultura Familiar
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Etapa 3: Diretrizes para a Formação Integrada para a Agricultura Familiar

“(...) todo processo formativo
implica, portanto, uma dinâmica auto, hetero e ecoformadora de natureza
complexa, aberta, fundada na solidariedade, no questionamento constante e nas
reflexões desenvolvidas e apoiadas pelos recursos técnico-tecnológicos disponíveis.”

(MORAES, 2007)

Nesta Etapa final, a partir das falas dos entrevistados, da experiência do GVces e de uma breve revisão
bibliográfica, são trazidas diretrizes e inspirações para a elaboração futura de um programa de formação
integrada que crie condições para que os jovens escolham como construir sua trajetória de vida, incluindo
seus verdadeiros sonhos, as oportunidades e as reais possibilidades presentes nas áreas rurais. Antes, para
esclarecimento, são apontados brevemente os elementos que fundamentam o entendimento da expressão
‘formação integrada’.

O ENTENDIMENTO SOBRE FORMAÇÃO INTEGRADA
De início, vale deixar claro que ao falar em formação, nos referimos a: processo que busca promover as
condições necessárias para fazer emergir um sujeito mais consciente de si e de sua interdependência e
complexidade, e mais ativo e autônomo na relação consigo mesmo, com os outros e com a realidade.
Como condição fundamental para a formação, o adjetivo integrada, indica a importância da passagem de um
paradigma da fragmentação do ser humano, do conhecimento e da realidade para a integração,
contemplando teoria e prática, público - privado, academia – empresa - sociedade, indivíduo – coletividade meio ambiente - futuras gerações, etc.
Nesse sentido, o propósito deste programa será promover condições para a emergência do sujeito –
indivíduos mais conscientes e apropriados de seu potencial reflexivo e criativo, e mais autônomos em suas
práticas de modo que possam fazer suas escolhas de maneira mais livre (voluntária e guiada por um
pensamento crítico), consciente de sua relação com os outros (além dos seus próprios interesses), e que sejam
realmente autores de seus discursos e práticas.
Criar condições para a emergência do sujeito significa possibilitar que os aprendentes, durante a formação,
ampliem sua percepção e consciência de si mesmos, de suas relações, do contexto global do qual fazem parte,
e de todo seu potencial autotransformador. Trata-se, portanto de um processo de ativação e apropriação do
potencial perceptivo, reflexivo e criativo do que significa ser humano. Nesse sentido, compreendemos o
sujeito, não apenas sob o ponto de vista da ciência clássica – determinado pelos limites sensoriais e neutro em
relação aos objetos de sua investigação, mas também sob a perspectiva de um fenômeno singular e integrado
em si e com o meio (GVCES, 2015).
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Olhando para o caminho que poderá levar a este propósito, o programa deverá buscar os seguintes objetivos
específicos - que também são diretrizes e inspirações:

FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

AMPLIAR A PERCEPÇÃO,
CONSCIÊNCIA E
INTERPRETAÇÃO ACERCA
DAS REALIDADES QUE
CIRCUNDA O JOVEM

POSSIBILITAR A
CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES
DE MELHOR QUALIDADE CONSIGO MESMO, COM OS
OUTROS E COM O
CONTEXTO GLOBAL DO
QUAL SE É PARTE

DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS PARA O
FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR

Figura 11: Objetivos específicos da Formação Integrada para a Agricultura Familiar

i. Ampliar a percepção, consciência e interpretação acerca das realidades que circundam o jovem


Sensibilizar para o contexto em que estamos inseridos, por meio do contato direto com o
mesmo



Permitir um novo olhar que ultrapasse a lógica binária prevalecente em nossa sociedade,
introduzindo a possibilidade de uma lógica mais inclusiva, capaz de superar paradoxos e
polaridades



Apresentar a complexidade no processo de tomada de decisão, tanto na vida pessoal como
profissional, e seus possíveis impactos e consequências

ii. Possibilitar a construção de relações de melhor qualidade – consigo mesmo, com os outros e com o
contexto global do qual se é parte

iii.



Estimular a presença e diálogo por meio da atenção plena, da escuta sensível e do



Aprender a mudar, privilegiar a iniciativa em vez da passividade, a abertura em vez da
estreiteza, a colaboração em vez da concorrência, a flexibilidade em vez da rigidez, a
autonomia em vez da dependência, o questionamento em vez da crença autoritária



Cultivar a relação com parceiros e mobilizar a sociedade para questões relevantes

Desenvolver competências para o fortalecimento da agricultura familiar


Despertar a autonomia e o empreendedorismo no jovem agricultor familiar



Descobrir talentos e competências, criatividade, sensibilidade e flexibilidade em relação ao
conhecimento; perceber sua capacidade de resiliência.



Explorar a sucessão familiar como um caminho potencial
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Ainda a partir de uma abordagem mais ampliada, antes de contextualizar as diretrizes e inspirações para a
formação do jovem agricultor familiar, é importante buscar que sempre seja considerada de uma visão integral
do ser humano. Para tal, as atividades e conteúdos podem ser estruturados a partir:
Da combinação das razões:
o

Formal: fundamentos, conceitos, metodologias, conteúdos, teorias

o

Sensível: sentidos, sentimentos, imaginação, intuição, metáforas, símbolos

o

Experiencial: ações, práticas

Da inclusão de três perspectivas sobre a realidade:
o

Individual (autoformação)

o

Relacional (heteroformação)

o

Total (ecoformação)

Da compreensão do corpo, em sua totalidade, como a superfície de revelação de si mesmo.
Da arte como fundamento para refinar a sensibilidade e o olhar, aprimorar os sentidos, aguçar a percepção e
estimular a expressão.
Sugere-se, ainda, que o programa seja pautado na sustentabilidade como valor, não como disciplina, em que
a realidade é compreendida em toda sua complexidade a partir de uma visão sistêmica, inclusiva e responsável
para com os outros, visando a busca de soluções para lidar com os desafios atuais.

DIRETRIZES E INSPIRAÇÕES PARA O CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
A seguir são trazidos pontos coletados nas falas dos entrevistados, que ancoram algumas das diretrizes e
inspirações da formação integrada para a agricultura familiar.
Cabe ressaltar que é fundamental que o contexto e a vocação territorial sempre sejam levados em conta para
desenhar qualquer processo formativo no campo – e fora dele também - indicando que este documento não
chegará a um ‘modelo’ generalizável para o Brasil em sua totalidade. Assim, para além das competências e
outras habilidades que podem ser trabalhadas em um programa educacional não formal, é importante que o
território apresente condições favoráveis para o desenvolvimento da autonomia e empreendedorismo, bem
como condições para garantir a contemplação dos princípios da formação integrada supracitados.

Objetivos específicos da formação integrada
Diretrizes e inspirações para a formação integrada
para a agricultura familiar

Ampliar a percepção,
consciência e
interpretação acerca
das realidades

Possibilitar a
construção de
relações de
melhor
qualidade

Desenvolver
competências para
o fortalecimento da
agricultura familiar
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Apresentar, desvendar e explorar oportunidades reais
para que ficar no campo seja uma escolha e não uma
única opção
Estimular o ‘fazer pensar’
Trabalhar o empoderamento dos sujeitos no território.
Trabalhar com a perspectiva histórica dos jovens,
resgatando o passado, entendendo o momento
presente e questionando sobre as possibilidades
futuras
Contextualizar o campo e apresentá-lo em escala
global, a fim de promover a valorização do trabalho de
agricultores familiares para a sociedade
Ampliar horizontes de leitura da realidade e trazer uma
visão global sobre o papel do campo, a fim de
dimensionar o valor da atividade agrícola na sociedade
Trabalhar para que eles compreendam a realidade que
os circundam e consigam pensar em como podem agir
Ampliar consciência de escala (percepção da realidade
sobre questões socioambientais)
Conhecer impactos ambientais e as oportunidades no
local (adaptação às mudanças climáticas)
Apresentar, desvendar e explorar oportunidades reais
para que ficar no campo seja uma escolha e não uma
única opção
Trazer a prática e o conteúdo contextualizados no
território
Brincar
Observar questões de gênero e dinâmicas de poder na
esfera familiar e comunitária
Trabalhar o empoderamento dos grupos juvenis –
associativismo para construir capital social
Incentivar ao associativismo, o trabalho solidário e em
rede, para fortalecimento do tecido social rural e a
promoção de soluções benéficas a mais de uma pessoa.
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Incluir e envolver a família no desenvolvimento das
competências
Abordar o tema da sucessão familiar e o papel do
jovem
Criar esforços para destinar parte da propriedade
familiar para que os aprendentes possam experimentar
a implementação de seus projetos (pilotos)
Fortalecer uma escola técnica agrônoma para que
jovens possam ser "doutores" formados na terra e não
no asfalto
Desenvolver múltiplas competências: funções
administrativas, gestão da propriedade como um
empreendimento, gestão orçamentária, agronomia,
comunicação (competências para resolver os gargalos
de comunicação no meio rural), elaboração de projetos
inovadores, cidadania e política, articulação e
negociação contato com o mercado
Ter perfil de coaching, para que os jovens se sintam em
um ambiente favorável e se organizem para realizar
projetos
Fomentar a criação e a capacidade de inovação a fim de
aproveitar nichos de mercado voltados ao consumo
consciente
Desenvolver capacidades para que tenham autonomia
material
Desenvolver aptidões para tomar iniciativa, questionarse, e não apenas gerir um negócio
Incrementar técnicas de cultivo que respeitem a
vocação de cada território, e essa vocação é decidida
coletivamente
Oferecer condições para experimentações em
agroecologia, redução da dependência dos
agroquímicos.
Promover o conhecimento da agricultura agroecológica
e da permacultura
Figura 12 Diretrizes para um programa de formação
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Ainda considerando as falas dos entrevistados, foram trazidos alguns elementos transversais aos objetivos
específicos que devem compor o programa e, portanto, precisam ser endereçados:


Oferecer a formação aonde os jovens estão - encurtar distâncias de deslocamento.



Transformar o programa de formação em um apoio efetivo (incluindo financeiro) aos projetos que os
jovens venham a criar.



Considerar e enfrentar a vulnerabilidade social dos jovens.



Oferecer uma formação transformadora e não reformista.



Construir o conhecimento coletivamente no território, junto com os jovens.



Respeitar o ritmo de aprendizagem dos jovens.



Sempre, envolver e incluir a família e a comunidade, durante toda a formação.



Cuidar do ambiente/ espaço em que ocorre a aprendizagem: ecossistema agradável, prazeroso e
implicativo, um local de interdependências e emergências, de processos colaborativos interrelacionados e nutridores, um local onde todos devam colaborar para manutenção e evolução do
sistema como um todo (MORAES, 2007)
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Considerações Finais
Com as análises conduzidas pela equipe do GVces, identificaram-se cinco competências essenciais que devem
contribuir para a alavancagem dos fatores críticos de sucesso, apontados a partir das percepções sobre o
contexto atual e sobre o futuro da agricultura familiar. Aos comportamentos e conhecimentos listados, vemse unir uma série de condições que devem coexistir para que um futuro programa de formação contribua de
forma efetiva para o fortalecimento da agricultura familiar.
Como encaminhamentos, sugere-se o aprofundamento das investigações em campo, com recortes mais
específicos em relação ao território, às atividades econômicas locais e à juventude em si. A partir deste estudo,
inferiu-se que padronização de iniciativas de formação inseridas no contexto da agricultura familiar devem ser
conduzidas com muita cautela e cuidado, baseado na afirmação de que não existe um modelo único e ideal
para a realidade da agricultura familiar. Para que haja segurança em realizar apontamentos ou generalizações
é necessária uma imersão em campo, considerando que, no âmbito na agricultura familiar, trabalho e gestão
se estruturam fortemente em torno de vínculos de parentesco. Não há, portanto, uma fragmentação nítida
em relação a conhecimentos e atividades culturais, econômicas e sociais.
Há vazios localizados na implementação de políticas públicas. Há uma intensa transformação identitária dos
espaços rurais, que deixam de ser atrasados e distantes e passam a integrar de forma central debates sobre
desenvolvimento econômico e territorial, segurança alimentar e sustentabilidade. Diante de tal, desde o início
deste projeto, fomentar espaços de diálogo e de articulação entre as instituições e agentes envolvidos em um
determinado local nos pareceu ser condição fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar.
A questão do jovem nas áreas rurais remete a um amplo e fascinante campo de estudos e debates. Carrega
também uma série de temas, como o desenvolvimento econômico, as tradições culturais e a dinâmica do
território brasileiro. Tamanha complexidade suscitou interessantes questionamentos, alguns trazidos neste
relatório e outros resguardados sob o escopo e recortes deste projeto, muitos ainda sem respostas, que
deixam abertas e nutridas todas as possibilidades para avançarmos na exploração das questões sobre a
formação do jovem agricultor familiar no Brasil.
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Anexos
I.

Relação de entrevistados

2

3

4

5

6

7

8

9

Arilson Favareto

Sociólogo, Doutor em Ciência Ambiental pela USP (Universidade de São Paulo), é
professor da UFABC (Universidade Federal do ABC) e pesquisador do CEBRAP
(Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). Atua na área de sociologia
econômica em temas relativos a instituições e políticas para o desenvolvimento
territorial sustentável.

Carolina Alves de Jongh

Coordenadora de Programas no Instituto Votorantim, sendo um deles o Programa
ReDes, que é fruto de uma parceria entre o Instituto Votorantim e o BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento). O Programa ReDes busca contribuir para o
desenvolvimento sustentável dos municípios brasileiros por meio do apoio e do
investimento em planos de negócios de inclusão produtiva, sendo a agricultura
familiar uma das principais cadeias apoiadas.

Daniel Carrara

Engenheiro Agrônomo, com carreira no SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) desde 2001, onde atualmente representa a entidade como Secretário
Executivo. No intervalo entre 2009 e 2010, Daniel ocupou o cargo de
Superintendente Geral da CNA (Confederação da Agricultura e da Pecuária do
Brasil).

Fernanda Rocha

Pesquisadora do Programa de Finanças Sustentáveis do GVces (Centro de Estudos
em Sustentabilidade) da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), tem experiências
em projetos de Agricultura de Baixo Carbono, adaptação às mudanças climáticas e
economia verde.

Fernando Xavier

Com 27 anos, é agricultor e reside na cidade de Santa Isabel. Trabalha com o cultivo
de caqui, atemóia e mel. Nasceu no Estado do Paraná e foi para Santa Isabel com 7
anos. Atualmente, trabalha tanto no cultivo de frutas na pequena propriedade de
seu pai, quanto na AIPRO (Associação Isabelense de Produtores Rurais).

Jonas Anderson

Sociólogo, possui Pós-Doutorado em Desenvolvimento Rural pela UFRGS
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) em 2013. Atualmente é professor da
Universidade Federal do Pampa - Campus Itaqui. Tem como principais interesses de
pesquisa os temas da juventude, da agricultura familiar, da mobilidade social e das
políticas públicas.

Joyce Brandão

Gerente de Programa da ONG Solidariedad, uma rede internacional que trabalha
com o apoio ao produtor rural do campo, principalmente da agricultura e da
pecuária, para acessar cadeias produtivas.

Luis Portugal

Filho de produtores rurais e Coordenador de Programas e Projetos da ARCAFAR
(Associação Regional de Casas Familiares Rurais do Pará), vive na região da
Transamazônica-Xingu, marcada pela presença de assentamentos rurais da reforma
agrária e movimentos sociais ligados à agricultura familiar.
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Manoel Cunha

Líder comunitário, tem atuado desde jovem em prol das comunidades extrativistas
na região Amazônica. Atualmente trabalha como Tesoureiro do CNS (Conselho
Nacional das Populações Extrativistas).

Marcos Dal Fabbro

Engenheiro Agrônomo, com experiência no desenvolvimento de políticas públicas,
atua como pesquisador do GVCes (Centro de Estudos em Sustentabilidade) da FGVEAESP. Trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do
Desenvolvimento Agrário e na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Nilson Weisheimer

Doutor em Sociologia pela UFRGS. Pós-Doutor em Sociologia pela USP
(universidade de São Paulo). Professor Permanente do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais (PPGCS/UFRB). Líder dos Grupos de Pesquisas
Núcleo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (NEAF/UFRB) e
do Observatório Social da Juventude (OSJ/UFRB). Vencedor do Prêmio Capes de
Teses 2010, com o trabalho "A Situação Juvenil na Agricultura Familiar *.

13

Ondalva Serrano

Sócia-fundadora do Instituto Auá e doutora em agronomia, pela ESALQ/ USP.
Também possui pós-graduação pelo Institut Agronomique Mediterraneen, do
Centre International de Hautes Études Agronomiques de Montpellier, França, além
de ter prestado serviços ao governo Chinês com equipe multidisciplinar
internacional em Agricultura para o Desenvolvimento Local, na década de 1970. É
sócia fundadora e foi presidente da AAO (Associação de Agricultura Orgânica) em
1989.

14

Pedro Pellegrini

Produtor Rural e Presidente da Associação Agrícola de Valinhos e Região.

Sergio Schneider

Sociólogo e Pesquisador nas áreas de sociologia rural e do desenvolvimento, tendo
como temas a agricultura familiar e os processos de diferenciação social e
econômica no meio rural, as mudanças no mercado de trabalho rural e a
pluriatividade, as políticas públicas e o papel do Estado, o desenvolvimento rural
local e territorial.

Tião Rocha

Idealizador e Diretor-Presidente do CPCD (Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento), criado em 1984, em Belo Horizonte-MG. Antropólogo (por
formação acadêmica), educador popular (por opção política), folclorista (por
necessidade), mineiro (por sorte) e atleticano (por sina).

Wilson Schmidt (Feijão)

Desde 2008 atua na Área de Educação do Campo, com atividades no Observatório,
no Instituto e na Licenciatura em Educação do Campo, todos da UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina). Mantém seu trabalho de apoio em P&D a associações
de agricultores orgânicos no Território da Encostas da Serra Geral.

Zander Navarro

Agrônomo, Ph.D. em Sociologia e pesquisador da Secretaria de Inteligência e
Macroestratégia da Embrapa. Campos de atuação (acadêmico e profissional):
Sociologia dos processos sociais rurais; estudos sobre o desenvolvimento (agrário e
rural); movimentos sociais e organizações rurais; processos de democratização em
regiões rurais; teoria sociológica; história agrária do Brasil; teorias democráticas;
participação social e processos de democratização.

10

11

12

15

16

17

18

54

II.

Roteiro Norteador das Entrevistas

O roteiro elaborado para as entrevistas, dividida em dois momentos conforme apresentado na figura a seguir,
buscou ser flexível e dinâmico a fim de nortear um diálogo aberto e fluído entre a dupla de entrevistadoras e
a pessoa entrevistada.

1º momento: coletar percepções sobre a agricultura familiar no Brasil e as reflexões sobre a evolução deste
cenário nos próximos 10 anos
Quais suas percepções sobre a agricultura familiar hoje? Como está organizada? Quais as características que a
compõe?
Descreva como seria um cenário otimista para a agricultura familiar daqui a 10 anos.
O que é desejável que se faça para chegarmos neste cenário otimista?
Descreva como seria um cenário pessimista para a agricultura familiar daqui a 10 anos.

2º momento: Coletar percepções sobre como os jovens se relacionam com a dinâmica da agricultura familiar
Quem são os jovens que estão hoje no campo e/ou participando de atividades da agricultura rural? (Em relação
a trabalho/ carreira, estudo, relação com a cidade, família, atividades de lazer, diversidade, o que está
disponível para a juventude no campo, sonhos, etc.).
Quais as motivações dos jovens para ficarem - ou não - no campo e/ou de trabalharem com agricultura
familiar?
Como seria um modelo de formação para jovens que estão inseridos/ próximos à dinâmica da agricultura
familiar?
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