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momento percebi que ela me ensina mais que eu ensino a ela, pois ela vê
coisas que estão além daquilo que é mostrado. Espero que conserve isso
em seu coração…
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EPÍGRAFE
O título faz uma relação com a frase de São Tomé: “É preciso crer
para ver”, pois, diferentemente do que a frase prega, essa inversão
demonstra uma das grandes fragilidades encontradas na pesquisa: a falta
da crença das organizações sociais de que a reprodução social da
agricultura familiar é possível pela sua própria importância histórica. Há
um descrédito de que há alternativas ou que é viável pensar estratégias
que façam com a que agricultura familiar prospere e aumente as
condições de sucessão.
“Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar
sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em lugar de
visitar de vez em quando o amanhã pelo profundo engajamento com o
hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a um passado de exploração e
de rotina”.
Paulo Freire
-Nesta direção - disse o Gato, girando a pata direita - mora um
Chapeleiro. E nesta direção -apontando com a pata esquerda - mora
uma Lebre de Março. Visite quem você quiser, são ambos loucos.
- Mais eu não ando com loucos, observou Alice.
- Oh, você não tem como evitar, somos todos loucos por aqui. Eu sou
louco. Você é louca.
- Como é que você sabe que eu sou louca? disse Alice.
- Você deve ser, senão não teria vindo para cá.
(...)
- O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar
para sair daqui?
- Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o Gato.
- Não me importo muito para onde, retrucou Alice.
- Então não importa o caminho que você escolha”, disse o Gato.
Lewis Carroll
Trechos da obra “Alice no País das Maravilhas.

RESUMO
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado da Unochapecó
(Universidade Comunitária da Região de Chapecó) do curso de pósgraduação stricto sensu em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais. A
problemática pesquisada atende a uma emergência dos graves problemas
de reprodução social que a agricultura familiar enfrenta pela falta de
sucessores, dificultando a continuidade de um projeto de
desenvolvimento social, da qual grande parte das organizações sociais do
Oeste de Santa Catarina têm se ocupado desde sua concepção nas décadas
de 1970 e 1980. A partir disso identificou-se como problema de pesquisa
“quais são as concepções e as práticas de organizações sociais
representativas da agricultura familiar na região Oeste de Santa
Catarina em relação à temática da sucessão familiar?” E como objetivo
geral: analisar como as organizações sociais representativas da agricultura
familiar na região Oeste de Santa Catarina reconhecem e enfrentam
problemática da falta de sucessão familiar no meio rural. Para coleta de
dados utilizou-se a perspectiva qualitativa, através da aplicação de
questionário semiestruturado. Participaram da pesquisa nove
organizações sociais da agricultura familiar, um pesquisador e uma
empresa pública. Como resultados pode-se identificar a importância dos
espaços de representação social da agricultura familiar como
articuladoras e provedoras de políticas públicas. Embora tenha avançado
nos últimos 20 anos em aplicações de políticas públicas, observa-se que
ainda é baixa a incidência estrutural das políticas e das ações promovidas
para a continuidade da agricultura familiar, uma vez que as mesmas estão
desarticuladas e são ações pontuais. Grande parte das organizações
sociais não atuam de forma técnico-operacional, enfraquecendo seu
aspecto político-organizativo, o que diminui a incidência sobre a
transformação das formas de produção e organização social, afastando os
jovens de construir um projeto de vida de “ser agricultor”.
Palavras-chave: Agricultura familiar. Organizações sociais rurais.
Desenvolvimento rural. Sucessão familiar.

ABSTRACT
The present work is the result of a masters research of the Unochapecó
(Universidade Comunitária da Região de Chapecó) of the stricto sensu
postgraduate course in Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais. The
problematic researched responds to an emergency of the serious problems
of social reproduction that the family agriculture faces by the lack of
successors, making difficult the continuity of a project of social
development, which a great part of the social organizations in the West of
Santa Catarina have been occupied since its Conception in the 1970s and
1980s. From this, we identified as a research problem "what are the
conceptions and practices of social organizations representative of family
agriculture in the West of Santa Catarina in relation to the theme family
succession?" As a general objective: to analyze how the social
organizations representatively of family agriculture in the western region
of Santa Catarina recognize and faces problems such as lack of family
succession in rural areas. To collect data, the qualitative perspective was
used, through the application of a semi-structured questionnaire. Nine
social organizations of family agriculture, a researcher and a public
company participated in the research. As results we can identify the
importance of social representation spaces of family agriculture as
articulators and providers of public policies. Although it has advanced in
the last 20 years in applications of public policies, it is observed that the
structural incidence of policies and actions promoted for the continuity of
family agriculture is still low, since they are disjointed and are punctual
actions. Most of the social organizations do not act in a technicaloperational way, weakening their political-organizational aspect, which
weakens the incidence on the transformation of the forms of production
and social organization, leaving the young people to build a life project
far from "being a farmer”.
Key-words: Familiar farming. Rural social organizations. Rural
development. Familiar succession.
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1 INTRODUÇÃO
“A luz que me abriu os olhos para a dor dos
deserdados e os feridos de injustiça não me permite
fechá-los nunca mais, enquanto viva. Mesmo que
de asco ou fadiga me disponha traição, mas entre
ver e fazer de conta que nada vi, ou dizer da dor
que vejo para ajudá-la a ter fim. Já faz tempo que
escolhi”. (Thiago de Mello)

As questões que envolvem a sucessão na agricultura familiar têm
sido amplamente debatidas pelos sujeitos inseridos em organizações
sociais que a representam, bem como têm ocupado importante espaço na
agenda política dos governos. No cerne da questão está a necessidade e a
dificuldade em encontrar sucessores nos empreendimentos rurais de base
familiar, comprometendo a produção de alimentos no Brasil e colocando
em risco a continuidade de um projeto sociopolítico e de reprodução
sociocultural. (RENK, 2000).
A saída do jovem do meio rural é um tema controverso e
abrangente, que não se esgota em si, mas se constrói a partir das próprias
experiências dos trabalhadores rurais e como eles concebem, reconhecem
e valorizam sua história, bem como quais perspectivas desvelam sobre o
futuro de suas propriedades. As dificuldades em encontrar sucessores
tiveram início com a Revolução Verde1 e o forte investimento na indústria
e comércio em detrimento do investimento na produção familiar, de
propriedades menores. Esse modelo tecnologicista e industrializado
pretendia construir uma agricultura que subsidiasse a indústria,
favorecendo assim, o latifúndio e o agronegócio.
No período de 1940 a 1980 de acordo com Abramovay (1998), os
padrões sucessórios eram basicamente regrados pelo minorato2 e os filhos
que não recebiam heranças e/ou terras mudavam-se para os espaços
urbanos em busca de estudo, carreira militar ou religiosa. Nesse intervalo
de tempo, de acordo com o referido autor, a população rural diminuiu
36,40%. Já de 1980 até 2010, ou seja, em um período de 30 anos, a
população urbana aumentou 16,66%. Observe-se que este último,
1

A revolução verde caracteriza-se pelo processo de tecnologização e mecanização do meio de
produção da agricultura na década de 1950, oriunda do plano de desenvolvimento brasileiro
denominado “milagre econômico”, que culminou com a exclusão de milhares de agricultores do
meio rural e sua alocação nos centros urbanos trabalhando em indústrias.
2
Método de sucessão hereditária em que o filho mais novo assume a responsabilidade pelos
cuidados dos pais a partir de quando constitui família. Em contrapartida recebe como herança a
terra e os meios de produção.
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caracteriza um período em que as primeiras organizações e políticas
públicas começaram a ser instituídas a fim de “frear” o êxodo rural e
oferecer melhores condições de vida aos agricultores familiares.
(SCHNEIDER, 2010)
Mello (2006) refere-se ao processo sucessório na agricultura
familiar como uma crise representada pelo esvaziamento e
envelhecimento do rural brasileiro. O autor afirma ainda que isso pode
gerar dificuldades para o desenvolvimento rural e o consequente
desequilíbrio social e geográfico. Além disso, é preciso encarar a
problemática da sucessão no meio rural como uma influência de outras
problemáticas presentes neste contexto e que levam o jovem a não optar
pela sucessão: falta de uma política de educação que aproxime o jovem
do meio rural, falta de oportunidades econômicas, falta de alternativas
para produção, alta penosidade do trabalho, falta de opções tecnológicas
compatíveis com a capacidade financeira, necessidade produtiva do
agricultor familiar, falta de opções de lazer e cultura, entre tantas outras.
Observa-se que nos últimos 20 anos tem se destacado pesquisas e
debates que tratam dos padrões sucessórios na agricultura familiar, como
é o exemplo das obras de Abramovay (1998) e Silvestro (2001), e ainda
as políticas públicas voltadas à juventude rural. Ao passo que foram
constituídas e implantadas diversas políticas públicas para o espaço rural,
a permanência do jovem no campo continua se apresentando como um
problema. Dados apontam que em Santa Catarina, 30% das propriedades
rurais não tem perspectivas de sucessores, o que acarretará em diminuição
do número de empreendimentos e concentração da produção e da riqueza.
(SILVESTRO, 2001)
Dados do Censo de 2010 apontam que 800.000 jovens no Brasil
deixaram o meio rural e migraram para o espaço urbano, buscando
empregabilidade e estudo. Isso é explicado, em grande medida, pelas
grandes dificuldades que são vivenciadas pelos agricultores familiares no
acesso a políticas públicas que contribuam para a melhoria da sua
qualidade de vida. Permanecer no meio rural para os jovens é uma escolha
muito complexa, pois o meio urbano apresenta-se como uma alternativa
minimamente rentável frente a grande exploração da mão de obra do meio
rural, mas garante direitos previdenciários e um espaço com maior
liberdade e opções, na perspectiva dos próprios jovens.
Embora a população rural tenha diminuído nos últimos 50 anos,
observa-se a relevância da agricultura familiar nos índices de produção
de alimentos no Brasil. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) apontam que aproximadamente 70% da produção de alimentos
no país é oriunda da agricultura familiar, o que traduz a importância
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econômica que esta representa. (MDA, PLANO SAFRA, 2014). Além de
principal produtora de alimentos no país, apresenta maior produtividade
em menor área de terra: em 2006 possuía 4.367.902 estabelecimentos3 em
80.102.694 ha de área, enquanto a agricultura não familiar detinha
807.587 estabelecimentos em 253.577.343 ha de terra entre lavouras
permanentes e temporárias. Isso representa que 84,4% dos
estabelecimentos são da agricultura familiar e ocupam 24,3% da área
agrícola. (IBGE, 2006). É importante destacar que esses dados foram um
recorte feito pelo MDA a partir do Censo Agropecuário de 2006,
entretanto, existem questionamentos dessas informações, em decorrência
da mudança dos padrões de produção da agricultura familiar, bem como
pelo impulso tecnológico para produção de matéria-prima para a
indústria, como é o caso de aves, suínos, milho, soja e trigo, entre outros.
Dados do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária) apontam que 2,5% dos proprietários detêm 55% do total de terras
no Brasil, sendo que destes, 71% produzem abaixo da média. Observa-se
ainda que a agricultura familiar gera 12.323.110 postos de trabalho,
enquanto que a não familiar gera 4.245.095, sendo que a primeira
corresponde a um total de 74,4% das ocupações no espaço rural. (IBGE,
2009). A partir desses dados podemos destacar que a alta concentração de
terras, caracterizada pelo latifúndio em comparação com a agricultura
familiar, denuncia a existência de um abismo histórico de segregação.
O processo político de organização dos agricultores familiares na
região Oeste de Santa Catarina é composto por diferentes atores sociais,
surgidos a partir de mobilizações e trabalho de base nos anos de 19804,
que culminou na constituição de diferentes organizações sociais, bem
como experiências no setor da produção, comercialização, crédito e
serviços para agricultores familiares. Portanto, existe uma gama de
organizações representativas da categoria, que se ocupam de diferentes
ações e estratégias relacionadas ao acesso ao crédito, ao processo de
O conceito de “estabelecimento” é o recomendado pela FAO e reproduzido em IBGE (2006),
“[...] corresponde à unidade econômica de produção agropecuária sob administração única,
incluindo os produtores sem-terra, produtores que exploram áreas próximas distintas como sendo
único estabelecimento, produtores que exploram terra, imóveis rurais na forma de arrendamento,
parceria, ou aquelas simplesmente ocupadas”. (p.100-101)
4
Refiro-me as organizações de base político-organizativas que se desdobraram a partir das ações
da Igreja Católica e das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs – a exemplo do MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), MMC (Movimento das Mulheres
Camponesas), Cresol (Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária), Fetraf/CUT
(Federação dos trabalhadores rurais, filiada à Central Única dos Trabalhadores), MAB
(Movimento dos atingidos por barragens), Apaco (Associação dos Pequenos Produtores Rurais),
entre outras. Todas voltadas para o público rural.
3
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produção e comercialização, de estratégias organizativas;
desenvolvimento de processos à organização e disseminação de formação
político-ideológica; educação, orientação e assistência técnica; dentre
outras. As ações desenvolvidas por estas organizações objetivam
assessorar e contribuir com a transformação das condições de vida e busca
de alternativas para a reprodução social da agricultura familiar.
Na busca de estratégias sociais que pudessem fortalecer o meio
rural e garantir a reprodução social da agricultura familiar, iniciaram-se
os processos políticos organizativos desses trabalhadores a partir da
década de 1980. Esses processos foram se construindo a partir da negação
de um sindicalismo e na consolidação de uma proposta alternativa de
organização sindical, que preconizou um processo organizativo mais
amplo, através da compreensão da função social de agricultura familiar
(FAVARETO e BITTENCOURT, 1999).
O esvaziamento do meio rural reflete de forma direta na
reprodução social da agricultura familiar, na medida que a falta de
sucessores ameaça a continuidade de um projeto político idealizado por
diferentes organizações representativas da agricultura familiar na Região
Oeste de Santa Catarina. A partir disso nos propomos a realizar reflexões
sobre como essas organizações sociais concebem e quais ações
desenvolvem com relação a problemática da sucessão no meio rural. O
desafio posto é de compreender como essas organizações têm enfrentado
uma problemática que incide de forma direta na continuidade desse
projeto político.
A escolha pelo tema da pesquisa se deu por diversos fatores. Em
especial destaco minha inserção profissional em uma organização social
da agricultura familiar que atua na área do crédito5. O trabalho
desenvolvido nesta organização possibilitou-me um contato muito
próximo com as lideranças das cooperativas de crédito, sendo que durante
as atividades eram comuns as referências às dificuldades de encontrar
sucessores no meio rural. Identifiquei também neste cenário a descrição
de alternativas ou ações que vêm sendo desenvolvidas para minimizar a
saída do jovem do meio rural. No entanto, não foi possível identificar
5

Minha vinculação profissional é com a Cresol Central SC/RS, uma central de crédito que tem
por missão “Fortalecer e estimular a interação solidária entre cooperativas e agricultores através
do crédito orientado e da educação financeira, com a construção do conhecimento, visando o
desenvolvimento sustentável. O objetivo da Cresol Central SC/RS é de desenvolver serviços
financeiros aos seus associados, atuando em forma de rede, discutindo e implementando regras,
conforme normas do Banco Central do Brasil, visando a solidificação do projeto de
desenvolvimento rural e a melhoria da qualidade de vida dos seus associados (Fonte: Cresol
Central SC/RS, 2015)
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explicações que dessem conta de explicitar quais são os motivos que
geram a não sucessão. Durante as atividades de formação de base das
quais participei os agricultores familiares frequentemente faziam o debate
sobre a temática da sucessão, sendo que, no geral, as explicações eram
pouco aprofundadas.
A partir dos debates realizados em trabalhos de base, observei a
dificuldade das organizações sociais encontrarem uma linha de
convergência para que pudesse atuar de modo a promover a sucessão
familiar, contexto em que surgia a problematização em torno da ameaça
de reprodução das próprias organizações sociais, como espaços de
representação dos agricultores. Se não houver sucessores nas
propriedades também faltarão lideranças para dar continuidade ao projeto
político das organizações sociais, gerando enfraquecimento desses
espaços de representação social.
A agenda política é vital quando estudamos a agricultura familiar,
pois, a partir dela, entende-se em que medida as pautas e reivindicações
dos agricultores vêm se construindo e consolidando nas organizações que
hoje são representativas do setor. Portanto, pensar a problemática da
sucessão familiar no meio rural implica na necessidade de articular as
principais dificuldades encontradas para que ela aconteça, desenvolvendo
ações e políticas organizativas e públicas para promover a melhoria das
condições de vida dos agricultores.
Tendo em vista o cenário descrito anteriormente, o problema de
pesquisa que orientou o estudo ora apresentado pautou-se no seguinte
problema: quais são as concepções e as práticas de organizações sociais
representativas da agricultura familiar na região Oeste de Santa
Catarina em relação à temática da sucessão familiar? Para responder a
esta pergunta, definiu-se como objetivo geral da pesquisa analisar como
as organizações sociais representativas da agricultura familiar na região
Oeste de Santa Catarina reconhecem e enfrentam problemática da falta de
sucessão familiar no meio rural. Já os objetivos específicos elencados
foram: 1) descrever as políticas públicas que têm como foco a promoção
da sucessão familiar; 2) identificar quais são as principais problemáticas
que envolvem a sucessão familiar na perspectiva de lideranças de
organizações representativas da agricultura familiar; 3) reconhecer as
ações promovidas pelas organizações representativas da agricultura
familiar para enfrentar as problemáticas relacionadas à sucessão familiar
na região;
Os objetivos propostos convergem com a linha de pesquisa do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Políticas Sociais e
Dinâmicas Regionais da Unochapecó, denominada Problemáticas
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Regionais e Políticas Sociais. Esta tem como foco estudar a “formulação,
execução e avaliação de políticas públicas e sociais relativos às
problemáticas da região” (Unochapecó, 2016, s.p), aliada a compreensão
da ação política que as organizações participantes da pesquisa atuam na
formulação, execução e avaliação de políticas públicas e sociais relativas
às problemáticas da região.
A pesquisa foi pautada, também em uma busca realizada nas bases
de dados como Google Acadêmico e Scielo, em que se constatou um
amplo número de pesquisas relacionadas a agricultura familiar e sucessão
familiar6. Tais pesquisas estão voltadas aos motivos que levavam a não
sucessão, estudos de casos regionais e busca de alternativas para
promover a sucessão. Entretanto, não foram identificados estudos que
abordassem a relação das organizações sociais representativas da
agricultura familiar com a temática da sucessão, em especial na região
Oeste de Santa Catarina.
É importante destacar que essa pesquisa possui relevância social,
pois discute a problemática da sucessão no meio rural que é um debate
emergente, problematizando as transformações sociais do meio rural e
como as organizações sociais representativas da agricultura familiar tem
discutido e desenvolvendo ações para superar ou amenizar a falta de
sucessão. Além disso, discute a aplicação das políticas públicas voltadas
ao meio rural e seus impactos sobre a sucessão.
A presente dissertação está estruturada em três capítulos. O
primeiro traz a descrição metodológica da pesquisa, a qual foi pautada na
abordagem qualitativa. Neste capítulo também são descritos os
instrumentos e técnicas utilizadas para o levantamento de informações, os
sujeitos participantes e as categorias de análise originadas no estudo.
Mais que discutir as causas da sucessão ou os impactos da sucessão
é necessário debater o papel das organizações sociais nesse processo
complexo e heterogêneo que envolve a sucessão familiar no meio rural.
É evidente a importância que essas organizações tiveram e tem no
desenvolvimento e aplicação de políticas públicas e no debate social sobre
a importância histórica da agricultura familiar para a sociedade. Em
especial, debate-se a necessidade de análise permanente da conjuntura
que envolve a reprodução da agricultura familiar.
Além disso, a agricultura familiar engloba uma série de aspectos
imprescindíveis para o desenvolvimento regional, portanto, questões que
6

Nos meses de setembro e dezembro de 2014 realizamos pesquisas com as palavras chaves
“sucessão familiar + agricultura familiar” nesses bancos de dados de produção acadêmica.
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ameaçam a sua reprodução podem ameaçar processos de
desenvolvimento. Nesse aspecto, o desenvolvimento privilegia ações de
igualdade, melhoria de renda, qualidade de vida, acesso à educação,
produção equilibrada, sustentável. E a agricultura é um espaço que
privilegia esses fatores de desenvolvimento.
O terceiro capítulo tem por objetivo descrever as concepções de
agricultura familiar e sucessão rural a partir do olhar das organizações
sociais, discutindo temas recentes, tais como as ruralidades, a relação com
o meio urbano, a compreensão dos limites e desafios enfrentados pela
agricultura familiar, dedicando o último item à compreensão do
enfrentamento da sucessão familiar no meio rural. É importante destacar
que para compreender a agricultura familiar na Região Oeste de Santa
Catarina foi preciso recorrer a sua historicização, tendo em vista que a
forma de constituição desse território atribui muitas características ao
processo político das organizações sociais da agricultura familiar de base
produtiva, organizativa, política e de prestação de serviços na região.
Já o capítulo quatro, é desenvolvido a fim de compreender e
descrever quais são as políticas públicas operadas pelas organizações
representativas da agricultura familiar e como elas foram estruturadas.
Neste item, discutem-se avanços conquistados para a agricultura familiar
e as principais dificuldades que ainda são enfrentadas pelas organizações
sociais que a representam para sua reprodução social. A dissertação é
encerrada com as considerações finais, que tecem reflexões e sugestões
para continuidade dos estudos e elementos que servem para problematizar
e avaliar as ações e políticas públicas operadas ou desenvolvias pelas
organizações sociais com o foco na promoção da sucessão familiar.

2 MÉTODO

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A presente pesquisa é de cunho qualitativo. A pesquisa qualitativa
para Gonzalez Rey (2005) ocupa-se da compreensão dos fenômenos
elencados em um recorte que privilegia a construção subjetiva. Esse
método compreende a pesquisa como um processo de construção não
definida a priori, mas que tem a possibilidade de se reconfigurar:
A pesquisa qualitativa não corresponde a uma
definição instrumental, é epistemológica e teórica,
e apóia-se em processos diferentes de construção
do conhecimento, voltadas para o estudo de um
objeto distinto da pesquisa quantitativa tradicional
[...]. Se debruça sobre o conhecimento de um
objeto complexo: a subjetividade, cujos elementos
estão implicados simultaneamente em diferentes
processos constitutivos do todo, os quais mudam
em face do contexto em que se expressa o sujeito
concreto. (GONZALEZ REY, 2005, p 50-51)

A produção do conhecimento para Gonzalez Rey (2005) se dá em
um processo contínuo, que dialoga entre o empírico e o teórico, tecendose a partir das relações que são estabelecidas a partir da reflexão desses
dois campos. Não obedece, portanto, uma relação de lógica e linearidade.
A pesquisa qualitativa tem um “[...] caráter plurideterminado, irregular e
contraditório” (p. 68), não obedecendo a regras fixas e restritivas. O
pesquisador tem um papel fundamental na atividade reflexiva, pois a
compreensão que se dá a partir da relação do teórico com o empírico
resulta na compreensão dos fenômenos estudados.
Nessa modalidade de pesquisa qualitativa o problema de pesquisa
não é algo imutável, sua mudança de cenário não condena os resultados
atingidos, mas molda processos de construção do conhecimento a partir
das singularidades vividas na caminhada da pesquisa. Portanto a pesquisa
qualitativa “é um processo permanente de produção de conhecimento, em
que os resultados são momentos parciais que se integram constantemente
com novas perguntas e abrem novos caminhos para a produção do
conhecimento” (GONZALEZ REY, 2005, p. 72).
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2.2 PARTICIPANTES E UNIVERSO DO ESTUDO
A pesquisa foi realizada com organizações sociais representativas
da agricultura familiar com atuação no Oeste do Estado de Santa Catarina.
A primeira etapa da pesquisa consistiu em delimitar quais organizações
seriam incluídas no estudo, realizando-se, primeiramente, um
mapeamento das organizações que atuam na região delimitada. Como
estou inserida no sistema de Cooperativa de Crédito Cresol Central
SC/RS, isso me permitiu o acesso e contato com essas organizações
frequentemente, o que facilitou a entrada no campo, bem como a
identificação e coleta de materiais incluídos no estudo.
É importante destacar as organizações identificadas no
mapeamento foram constituídas a partir de um processo político
organizativo mobilizado especialmente pela Igreja Católica nas décadas
de 1980 e 1990, como será abordado no segundo capítulo dessa
dissertação.
Realizou-se um recorte das organizações a partir de sua
importância para a agricultura familiar na Região Oeste de Santa
Catarina, no que se refere à aproximação com o processo político
organizativo destacado anteriormente e lutas históricas da agricultura
familiar. As organizações foram mapeadas de acordo com informações
disponíveis nos sites, entre elas: histórico, missão, visão e princípios.
Após esse mapeamento se realizou o contato e o convite para participação
no estudo.
Foram critérios para inclusão dos sujeitos na pesquisa, serem
representantes com cargos executivos nas organizações selecionadas, ter
papel diretivo e ter participado de projetos e ações organizativas e
políticas da agricultura familiar. Faz-se importante destacar que entre os
sujeitos do estudo, foi incluída a Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri, que apesar de possuir natureza
diferenciada dos demais, se trata de uma empresa pública de apoio à
pesquisa e extensão rural vinculada ao Governo do Estado de Santa
Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca,
sendo que sua inclusão se justifica em decorrência de uma política
estadual desenvolvida por esta empresa pública denominada
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“SC Rural7”. A Epagri desenvolve um trabalho com jovens rurais com o
intuito de promover a sucessão familiar, capacitando-os por meio da
pedagogia da alternância8 e construindo projetos individuais para
aplicação nas propriedades rurais. Também foi incluído na amostra um
pesquisador que tem desenvolvido estudos sobre a temática da sucessão,
e que, por opção solicitou que não fosse vinculado à organização em que
atua.
Participaram do estudo 09 organizações representativas da
agricultura familiar, um órgão estatal de apoio à pesquisa e extensão rural
e um pesquisador, conforme quadro abaixo.
Quadro 1: Sujeitos entrevistados e organizações que representam

Sujeito
entrevistado
Ensino
Fundamental
Completo, desde
2003
no
movimento,
agricultor
familiar.
Pesquisador
Ensino
médio
completo,
na
organização desde
2001, agricultor
familiar.
Ensino
fundamental
completo, desde
2010
na
organização,

7

Organização Social
Movimento
das
Mulheres
Camponesas – MMC

Não inserido em
organização social.
União Nacional das
Cooperativas
da
Agricultura Familiar e
Economia Solidária –
Unicafes SC
Cooperativa Central
Sabor Colonial

Ano de
fundação
1986

Área
de
atuação
Políticoorganizativa

Não se
aplica
2006

Pesquisador

2010

Políticoorganizativa

Políticoorganizativa

O Programa SC Rural é uma política do Estado de Santa Catarina, com financiamento pelo
BIRD – Banco Mundial – que tem por objetivo aumentar a competitividade das organizações
rurais, apoiando planos e projetos de desenvolvimento das propriedades rurais catarinenses,
através de articulação de projetos em andamento e ainda reforçando a assistência técnica rural.
(GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2016, s.p)
8
A pedagogia da alternância é uma metodologia de educação que intercala períodos de
permanência dos educandos na escola e períodos de permanência em sua residência, sendo que
há uma interação entre o conhecimento teórico e o prático. (PASSADOR, 2006)

28

agricultor
familiar.
Ensino
médio
completo, desde
2007
na
organização,
agricultor
familiar.
Ensino superior
completo,
agricultor
familiar,
desde
2011 vinculado a
organização.
Especialista, atua
desde 2009, cargo
técnico.
Ensino superior
completo, desde
1987
na
organização,
agricultor
familiar.
Ensino superior
completo, desde
2012
na
organização,
agricultora
familiar.
Desde 1993 na
organização,
agricultor familiar
(integrado9)
Ensino
médio
completo,
na
organização desde
2000, agricultor
familiar.
9

Federação
dos
Trabalhadores
na
Agricultura Familiar
da Região Sul – Fetraf
Sul

2001

Sindicalismo

Sindicato
dos
Trabalhadores
na
Agricultura Familiar
de Chapecó e Região
– Sintraf Chapecó

2006

Sindicalismo

Empresa
de
Assistência Técnica e
Extensão Rural –
Epagri
Movimento
dos
Trabalhadores Rurais
Sem Terra – MST

1991

Extensão
Rural
e
Assistência
Técnica
Políticoorganizativa

Associação
dos
Pequenos
Agricultores do Oeste
Catarinense –Apaco

1989

Políticoorganizativa

Cooperativa Central
de Crédito Rural com
Interação Solidária –
Cresol Central SC/RS
Cooperativa Central
de
Tecnologia,
Desenvolvimento e
Informação
–
Coopertec

2004

Crédito

2001

Assistência
técnica
e
assessoria

1983

Somente esse entrevistado possui atividade na Unidade de Produção Familiar (UPF) integrada
de suínos. Os demais possuem produção individual e praticam a comercialização na forma de
cadeias curtas ou em unidades coletivas de comercialização.
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Fonte: Elaborado pela autora.

2.3
PROCEDIMENTOS
INFORMAÇÕES

PARA

LEVANTAMENTO

DE

Para o alcance dos objetivos propostos, a pesquisa foi dividida em
três etapas, sendo elas uma pesquisa exploratória, pesquisa documental e
entrevistas semiestruturadas, as quais seguem descritas:
1) Realização de pesquisa de mapeamento dos órgãos governamentais,
organizações e movimentos sociais representativos da agricultura
familiar na região Oeste de Santa Catarina.
2) Pesquisa documental nos materiais disponíveis nos sites de acesso
público das organizações. Nesta etapa, foi elaborado um mapa, em
que foram destacados elementos históricos e organizativos, entre os
quais: nome, ano de fundação, histórico, missão/objetivos
institucionais, ações e atividades desenvolvidas. Segundo Filho e
Filho (2013), a pesquisa documental baseia-se na análise de
documentos dispostos para fins de complementação das
informações necessárias para a pesquisa. Assim, foram analisados
materiais de políticas públicas e documentos das organizações
sociais participantes da pesquisa para compreender sua organização,
objetivos e processo histórico de constituição.
Também compõem fontes da pesquisa documental, relatórios
síntese de atividades desenvolvidas por outras organizações sociais
representantes da agricultura familiar na região, das quais participei em
função do trabalho de formação que desenvolvo na Cresol Central SC/RS.
Este material foi incorporado ao estudo por trazer importantes conteúdos
relacionados a temática do presente estudo. Como aponta Gonzalez Rey
(2005), a realização da pesquisa qualitativa não obedece a regras rígidas
e etapas formais, elas avançam e retrocedem, se complementam e se
modificam no decorrer da investigação. Também é importante destacar
que os instrumentos de pesquisa, geralmente, são utilizados com o
objetivo de compreender os aspectos singulares dos processos vividos,
portanto, priorizam-se aqueles que enriquecem a análise e interpretação
de discursos e processos. (GONZALEZ REY, 2005)
Foram assim, incorporados relatórios de três atividades:
a) Seminário: “A agricultura familiar que queremos”, realizado na
cidade de Concórdia (SC), nos dias 19 e 20 de novembro de 2014. O
objetivo do evento foi discutir o cenário da agricultura familiar e
apresentar propostas e pautas que são essenciais para a sua
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reprodução social nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Do seminário foi elaborada uma síntese com cinco ações estratégicas
para atuação das organizações sociais voltadas a agricultura familiar.
Dessa atividade participaram as organizações sociais: Fetraf, Sintrafs
filiados a Fetraf e a Fetaesc (Federação dos Trabalhadores na
Agricultura no Estado de Santa Catarina), Cooperhaf (Cooperativa de
Habitação dos Agricultores Familiares), Apaco, Sabor Colonial,
Unicafes, Confesol (Confederação das Centrais de Crédito Rural com
Interação Solidária), Cooperativas de produção, comercialização,
cooperativas centrais de agroindústrias familiares.
b) Curso de Formação Cresol “Aprende Agentes Comunitários de
Desenvolvimento Cooperativo – (ACDC)” realizado em maio e
junho de 2015 em Chapecó (SC). O programa de formação de base
tem como papel fundamental difundir técnicas e metodologias
participativas, a partir da educação popular, com o objetivo de
disseminar o cooperativismo de crédito com interação solidária aos
cooperados das singulares. Essa atividade não teve participação de
organizações externas, e se caracterizou como evento interno da
Cresol Central SC/RS.
c) Reunião de organizações sociais da agricultura familiar, realizada em
04 de abril de 2016, com o objetivo de discutir as problemáticas do
meio rural, fazer uma análise de conjuntura e encaminhar ações
coletivas visando o fortalecimento da agricultura familiar.
Participaram do encontro: Fetraf e sindicatos filiados da região Oeste
e extremo Oeste; MST, MAB, Terra Viva, Cresol Central SC/RS,
Cresol Sicoper, Apaco, Unicafes, UFFS, Gabinete do Deputado
Pedro Uczai, Cooperfamiliar, Cooperhaf, cooperativas de produção.
3) Realização de entrevistas semi-estruturadas entre os meses de maio
a setembro de 2015. De acordo com Filho e Filho (2013), este tipo
de entrevista parte de um roteiro com perguntas orientadoras, mas
que durante a aplicação podem ser acrescentadas novas questões a
fim de elucidar aspectos que se pretende responder com a pesquisa.
Esse instrumento é considerado mais flexível e garante que algumas
questões possam ser tratadas de forma mais aprofundada.
Foram realizadas 11 entrevistas, de acordo com roteiro (Apêndice
I), com representantes de organizações e movimentos sociais, um
pesquisador com vasto conhecimento sobre a agricultura familiar da
região Oeste e um representante de órgão governamental de Santa
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Catarina. Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente
transcritas.
A pesquisa não pretende superar o tema da sucessão familiar, uma
vez que representa o recorte de uma realidade, sobre a qual pretendemos
tecer reflexões. A finalidade destas é subsidiar discussões e práticas no
âmbito político organizativo dos trabalhadores rurais, das políticas
públicas e das esferas das organizações sociais representativas da
agricultura familiar.
É importante destacar que a pesquisa foi desenvolvida a partir do
olhar das(os) representantes das organizações delimitadas e dos
documentos produzidos por elas disponíveis publicamente na internet.
Além disso, nos subsidiamos por materiais históricos e teóricos sobre o
processo histórico e organizativo da agricultura familiar na região. Nesse
sentido, os discursos produzidos pelos entrevistados, bem como os
materiais elaborados pelas organizações, representam determinados
pontos de vista que correspondem a um recorte de tempo e espaço, e
significam as experiências construídas pelas próprias organizações.

2.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS
Para condução da pesquisa foi observado o disposto na Resolução
n° 466 de 12 de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas
reguladoras de pesquisa envolvendo humanos. Sendo assim, a pesquisa
de campo iniciou após sua aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da
Unochapecó10.
Todos os participantes da pesquisa foram informados dos
procedimentos de levantamento e análise das informações. As entrevistas
foram realizadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (apêndice 1) e do Termo de consentimento para uso de
imagem e voz (apêndice 2).

2.5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
Nesta pesquisa foi realizada a análise temática de conteúdo descrita
por Minayo (2010). A análise de conteúdo é uma das metodologias da
pesquisa qualitativa, que se apóia na análise de comunicações para inferir
10

O número da aprovação na Plataforma Brasil é CAAE 43914915.1.0000.0116, submetido para
análise em 20/05/2015 e aprovado em 02/07/2015.
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conceitos e conteúdos sobre os discursos coletados em pesquisas. No caso
dessas pesquisas são identificados conteúdos subjetivos, portanto,
qualitativos, a fim de propor interpretações dos fenômenos sociais.
(MINAYO, 2010)
Na análise de conteúdo é utilizada a proposta de “[...] relacionar
estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológicas
(significados) dos enunciados e articular a superfície dos enunciados”
(MINAYO, 2010, p.308) a partir das perspectivas científicas. Ainda para
a autora, essa modalidade de análise de dados privilegia a descrição
minuciosa dos conceitos, a forma da enunciação do conteúdo, o contexto
da coleta dos dados, a rigorosa análise das descrições e contradições, bem
como o amparo subjetivo sobre as reflexões dos sujeitos de pesquisa.
Para esse proceder com a análise dos dados utilizamos a técnica de
Análise de Conteúdo de Minayo (2010), através da análise temática.
Nesse procedimento, após a transcrição das entrevistas, são realizadas
etapas de análise do conteúdo, identificando temas comuns nas
entrevistas. A primeira etapa é denominada de pré-análise, e é composta
por três tarefas: Leitura Flutuante (o pesquisador analisa todo o material,
analisando seu conteúdo); a segunda é Constituição do Corpus (em que o
pesquisador identifica no material a exaustividade que os temas
abordados têm com relação ao roteiro de coleta de dados, a
representatividade do discurso e a homogeneidade das informações); e a
terceira tarefa denominada Formulação ou Reformulação dos objetivos
(que trata-se de uma conduta exploratória do pesquisador do material
coletado em comparação com os objetivos do estudo).
A segunda etapa da pesquisa é a “Exploração do Material”
(MINAYO, 2010, p. 317), que trata da categorização do material
coletado. Após a etapa um, a pesquisa começa a tomar corpo, em que
identificamos concepções que atendam o objetivo da pesquisa. Nessa
etapa, os conteúdos que respondiam as questões de pesquisa foram
categorizados e as falas dos sujeitos recortadas e inseridas em cada uma
das categorias.
Na terceira e última etapa, denominada de Tratamento dos
Resultados Obtidos e Interpretação os dados foram submetidos à análise
no qual iniciam as inferências e interpretações sobre o conteúdo,
estabelecendo diálogos entre as categorias e conteúdos empíricos com o
aporte teórico convergente à produção. Esse último processo é crucial
para a elaboração final, pois é o momento em que o pesquisador permitese reconstruir o processo de pesquisa e testar as categorias
preestabelecidas. (MYNAIO, 2010
)
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Como resultado dessa pesquisa, identificamos duas categorias
gerais, sendo elas: “A concepção de agricultura familiar” e “Ações e
práticas das organizações sociais e políticas públicas para a agricultura
familiar”. Essas categoriais gerais desdobraram-se em categorias
específicas, as quais estão demonstradas no quadro a seguir:
Quadro 2: Categorias de análise de dados

1)
Do que falamos quando
falamos em Agricultura Familiar

2)
Ações das organizações
sociais e políticas públicas
voltadas à agricultura familiar e
o processo sucessório no Oeste
catarinense.

1.1)
O
processo
de
colonização do Oeste de Santa
Catarina
1.2)
A revolução Verde
1.3)
Da compreensão de
Agricultura Familiar
1.4)
Compreensão
das
problemáticas que envolvem a
Sucessão Familiar
2.1) O processo histórico das
organizações sociais no Oeste
catarinense
2.2) As políticas públicas que
fomentam a sucessão familiar e
sua relação com as organizações
sociais
2.3) As ações das organizações
sociais voltadas à agricultura
familiar e ao processo sucessório
não contempladas pelas políticas
públicas.

Fonte: elaborado pela autora.

1) Do que falamos quando falamos em agricultura familiar, que tem por
objetivo descrever a concepção de agricultura familiar e sucessão rural
- descreve como as organizações sociais concebem sua luta, sua
organização e sua forma de trabalho, tecendo relações com o meio
urbano, de gênero e de geração e ainda os impactos sobre o processo
sucessório. Está dividido em quatro subcategorias, sendo elas: o
processo de colonização do Oeste de Santa Catarina, que busca
discutir a compreensão dos desdobramentos desse processo sobre a
organização social da agricultura da região, seus modos de vida, sua
relação com os meios de produção e ainda sobre as configurações
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produtivas a partir dessa realidade; a revolução verde que busca
discutir os modos de organização e produção de base familiar e os
impactos que esse modelo produtivo trouxe para as famílias rurais; Da
compreensão de Agricultura Familiar que discute como as
organizações compreendem agricultura e agricultor familiar,
relacionando com o debate das novas ruralidades e das transformações
do meio rural; e o quarto item Juventude e Sucessão Familiar, que
compreende o debate em torno da juventude rural e a compreensão das
organizações sociais sobre os motivos que levam – ou não levam – a
sucessão, bem como quais são as dificuldades enfrentadas pelos
agricultores familiares que impactam sobre o processo sucessório.
2) Ações das organizações sociais e políticas públicas voltadas à
agricultura familiar e o processo sucessório no Oeste Catarinense é a
segunda categoria geral que tem como foco discutir as práticas das
organizações sociais e a aplicação das políticas públicas que foram
identificadas pelos entrevistados como importantes para promover a
sucessão no meio rural. Está dividida em três categorias, sendo elas: O
processo histórico das organizações sociais no Oeste catarinense,
que descreve o processo político organizativo que culminou com a
constituição das organizações sociais representativas da agricultura
familiar no Oeste de Santa Catarina, descrevendo quais são seus
objetivos e o contexto histórico de sua fundação; a segunda categoria
é as políticas públicas que fomentam a sucessão familiar e sua
relação com as organizações sociais, que tem como foco descrever e
problematizar os limites, desafios e contribuições das políticas públicas
que os entrevistados descreveram como importantes para agricultura
familiar e que impactam sobre o processo sucessório; as ações das
organizações sociais voltadas à agricultura familiar e ao processo
sucessório não contempladas pelas políticas públicas é a terceira e
última subcategoria, que discute como as organizações sociais têm
promovido ações que não são desenvolvidas pelas políticas públicas e
que impactam na sucessão familiar.

3 DO QUE FALAMOS
“AGRICULTURA FAMILIAR”

QUANDO

FALAMOS

EM

Sobre ser agricultor, pelos próprios agricultores:
“Ser agricultor é lançar na terra a semente, é
cultivar raízes, é partilhar da colheita, é extrair a
essência da natureza desde a sua concepção
passando pela transformação e integração da
mãe terra, é o aperfeiçoamento genético da vida,
mas acima de tudo é ter amor e esperança no
futuro, garantindo a sua sobrevivência. Ser
agricultor é, muitas vezes, resistir às
adversidades. É saber controlar as emoções,
quando as culturas se perdem” (Agricultor
Familiar da cidade de Saudades – SC11).

A agricultura familiar não pode ser compreendida como um
conceito que remete exclusivamente ao processo produtivo, a uma
atividade profissional ou um setor econômico, pois isso seria negar sua
construção histórica. Também seria limitar a sua atuação em relação as
importantes lutas travadas pela agricultura familiar brasileira e da região
Oeste de Santa Catarina.
A organização da agricultura familiar, em seus mais diversos
aspectos, remete a uma forma de vida que alia a produção à organização
de base familiar, a qual compreende um espaço e tempo próprios.
Compreender a agricultura familiar exige reconhecer as lutas e processos
organizativos dessa categoria, bem como as transformações sociais
vividas a partir da sua organização de base.
Portanto, limitar a agricultura, em especial a familiar, a um setor
econômico, trata-se de uma profunda negação de uma forma de vida, que
será reiteradamente trazida nessa dissertação, pois se trata – como
veremos – da luta por um projeto de desenvolvimento12. Nesse capítulo
não se abordarão questões voltadas ao processo organizativo da
agricultura familiar, uma vez este debate está contemplado no capítulo
quatro. Mas é importante destacar que todas as concepções abordadas
Fala registrada durante o Seminário da Cresol Central SC/RS cujo tema foi “A agricultura
familiar que queremos”, realizado na cidade de Concórdia (SC) dias 19 e 20 de novembro de
2014.
12
Esse projeto de desenvolvimento foi reiterado pelos entrevistados diversas vezes, ele diz
respeito a um conjunto de ações para a melhoria da qualidade de vida do agricultor, mas também
se refere a uma aproximação de modelo de produção pautado em práticas sustentáveis. Esse
projeto tem um foco de base socialista, defendida pelos movimentos de esquerda e será abordado
no próximo capítulo.
11
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nesse capítulo são das próprias organizações, mesmo não dizendo respeito
a compreensão da sucessão familiar, ela se desdobra nas dificuldades de
promovê-la, problematizando as questões que envolvem a falta de
sucessão a luz do que se entende por agricultura familiar.
O presente capítulo tem por objetivo discutir a concepção de
agricultura familiar, pelo olhar de representantes de organizações sociais,
no que se refere a temas emergentes e problemáticas enfrentadas para sua
reprodução. A discussão perpassa pela organização política e conceitual
da agricultura familiar, desde o processo de colonização da Região Oeste
de Santa Catarina, pela revolução verde, até a discussão teórica de que
agricultura (ou agriculturas) se está discutindo. O capítulo é encerrado a
discussão da problemática da sucessão e as concepções inerentes a ela,
como a conceituação de juventude rural e as principais questões que
envolvem o processo sucessório.

3.1 O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO DA REGIÃO OESTE DE
SANTA CATARINA
A divisão de terras no Brasil se caracteriza por uma realidade de
exclusão muito forte. O acesso às terras foi alvo de disputas e entraves,
por vezes violento e revoltoso como expressa o autor Poli (2008), em que
se constata desde o período monárquico que a terra e a detenção dos
modos de produção serviam como instrumento de controle, submissão e
poderio econômico.
Poli (2008) destaca ainda que o processo de colonização no Oeste
de Santa Catarina teve como principal objetivo retirar do processo
produtivo as etnias que não representavam o modelo de desenvolvimento
eleito pelo governo num dado momento. Assim, o modelo de produção
para subsistência foi desconsiderado para o projeto político de
desenvolvimento nacional. Em consequência disso, as etnias que não
detinham a cultura da acumulação de riquezas eram desconsideradas e
excluídas do direito a terra e do processo produtivo adotado como
modelo.
A concentração de terras não é uma temática recente no país.
Desde o período histórico do “Brasil Colônia” há uma relação de
concentração de capital, que privilegia um processo de subordinação de
quem detêm a terra e os meios de produção sobre quem não os detêm
(BORGES, 2011). A região Oeste catarinense teve um processo
consideravelmente tardio de colonização em comparação com o restante
do Brasil, iniciando em 1890.
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O processo de colonização pode ser compreendido, segundo Renk
(2013), como uma política de expansão originária do domínio estrangeiro
sobre o Brasil, impondo-se a força. A autora ainda concebe a colonização
como o “[...] retalhamento das áreas em glebas, em frações que mediam
em torno de 24 hectares” (p. 24).
Os aspectos de “Colônia” a partir da divisão das terras tornam-se
um adjetivo forte para a nossa região, o qual também pode ser
compreendido como resultado de uma política de expansão, em que “[...]
os europeus se apossaram das terras e das riquezas dos outros continentes
transformando-os em colônias, ou seja, os territórios e os povos desses
continentes ficaram sob o domínio das potências estrangeiras” (RENK,
2013, p. 23).
Podemos conceber que esse processo revela, portanto, uma relação
de subordinação e dominação, algumas vezes ocorridas em forma de
conflito, como é o caso da Guerra do Contestado, outras vezes de forma
pacífica, a ponto de os subordinados não terem reação a esse processo.
Sobre a política de expansão territorial brasileira, podemos sinteticamente
compreender que foi concebida a partir de:
Origina-se da política de ocupação do solo do
governo brasileiro, a partir da Lei de Terras,
quando passaram a vender as glebas, em pequenas
frações, aos agricultores de origem européia. Esses
eram trabalhadores livres, exploravam aterra com
o concurso das forças de trabalho familiar,
gerenciadas pelo pai, chefe de família, e tinham um
modo de vida diferente dos índios e dos brasileiros.
Advogavam-se o papel de construtores do
progresso, de pioneiros, tomando-o na
positividade. Mas o mundo social é composto de
visões e de diferentes perspectivas (RENK, 2013,
p. 23)

O Oeste de Santa Catarina é uma região constituída por uma base
econômica de produção rural e familiar fruto desse processo de
colonização. Segundo Renk (2013), o território foi criado em 1917 e tinha
os limites políticos entre Joaçaba (no período era denominado Cruzeiro)
e Chapecó. Neste mesmo ano foi assinado o acordo de paz entre Santa
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Catarina e Paraná, pondo fim à Guerra do Contestado13. A referida guerra
eclodiu da disputa dos territórios e da organização política, a qual incidia
cobrança de impostos, da geração de capital e da ocupação de cargos
públicos.
A disputa pelas terras entre colonos14 e moradores nativos que
ocorreu no Oeste catarinense pode ser revisitada com um olhar de ruptura:
a produção para subsistência passa a ser substituída ou imposta por uma
forma de produção cujo principal aspecto era o crescimento econômico.
(WERLANG, 2006). Neste contexto, a colonização foi caracterizada pela
venda de terras para ocupação de atividade agrícola. Nessa ocupação deuse um impacto profundo na compreensão das formas de relações de
trabalho que se estabeleciam entre os colonos e os brasileiros, pois a
organização da família, a relação de posse e o método de trabalho eram
muito diferenciados quando comparamos às relações que eram
estabelecidas pelos caboclos e indígenas que antes ocupavam esse
território.
No Oeste de Santa Catarina identifica-se um processo de
colonização e de disputa de terras muito característico se comparado aos
demais espaços geográficos brasileiros. Como podemos analisar com
base em Werlang (2006), a ocupação das terras catarinenses foi
demarcada pelo processo de colonização através das empresas que
vendiam e garantiam as terras aos colonos oriundos do Rio Grande do
Sul, de origem étnica alemã, italiana e polonesa.
O processo de colonização na região deu-se como a expansão do
capital em que se configuravam novas relações de produção, instituindose a partir dela a propriedade privada e a venda de excedentes produzidos
através do comércio local (ALBA e SANTOS, 2011). Essas mudanças
impactaram nas formas de vida local, a partir da migração dos colonos
oriundos do Rio Grande do Sul, culminando em novas relações sociais e
econômicas na região:
As forças que buscavam Chapecó e região, naquela
época, nada mais eram que o excedente
13

A Guerra do Contestado iniciou em 1912 na região Sul do País. Conflito armado de oposição
entre os governos federal e estadual e moradores locais (denominados caboclos), pela disputa
territorial de Santa Catarina e Paraná. Durou quatro anos e apresentou um grande número de
mortos. Uma análise mais profunda aponta que a presença estrangeira sobre o território
(caracterizado pelas colonizadoras) impulsionou a revolta e iniciou uma grande disputa pelo
território, que desapropriou terras e expulsou os povos tradicionais. (Fonte: AURAS, 1984)
14
Os colonos eram os compradores das terras comercializadas pelas empresas colonizadoras,
considerados trabalhadores que exploravam a terra para subsistência e venda de produtos, através
da mão de obra familiar, em que a propriedade eram geridas pelo pai. (RENK, 2013)
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populacional do Rio Grande do Sul que,
impulsionado pelas empresas colonizadoras,
deslocou-se para a região em busca de novas
maneiras de viver e sobreviver. É por isso que, do
ponto de vista do capital, os índios e caboclos, que
habitavam a região, devido às suas relações de
produção primitivas, nada mais tinham para
oferecer às novas relações que lhes eram impostas,
consequentemente foram expulsos de suas terras,
pela força, ou gradativamente eliminados do
processo. (ALBA e SANTOS, 2011, p. 320)

Os colonos mantinham um ethos15 baseado na tríade: trabalho,
família e religiosidade. Embora estes detivessem a posse das terras a partir
de investimento financeiro, havia moradores de outras origens étnicas que
ocupavam a região e foram expulsos para dar lugar ao processo de
colonização. Esse processo deu início a grandes embates e disputas que
envolviam extração da erva-mate, da madeira, a construção de estradas e
a posse das terras da região. O Oeste catarinense foi planejado nesse
sentido: a construção de um ideário de região em que foram selecionadas
pessoas para compô-lo a partir de princípios dos colonizadores: “as
desejadas gentes” a partir de um modelo de desenvolvimento. (RENK,
2006, p. 55).
Esse processo de constituição do Oeste de Santa Catarina, pautado
em um projeto de crescimento econômico teve um forte impacto sobre as
relações sociais e culturais que se estabeleceram nesse contexto. Os
territórios constituídos e em constituição não tinham infraestrutura
mínima para receber os colonos, as propriedades eram distantes umas das
outras, não havia uma representação pública no espaço para a constituição
de políticas públicas e ações governamentais. Renk (2006) define esse
processo como “[...] estado de abandono e desnacionalização”,
configurando, inclusive, uma situação de violência. Os imigrantes, na
promessa de terra boa e barata, vieram ao Oeste catarinense com poucos
recursos, a viagem era péssima e as condições que encontravam eram
difíceis.

15

Ethos é uma palavra com origem grega, que significa "caráter moral". É usada para
descrever o conjunto de hábitos ou crenças que definem uma comunidade ou nação. (Fonte:
http://www.significados.com.br/ethos/, acessado em 20/03/2016). Os autores da sociologia
referem-se ao ethos para explicar um processo deidentidade cultural, associando formas de vida,
aspectos sociais, costumes, crenças, dentre outros aspectos que delimitam as características
gerais de certas populações ou etnias. (SEYFERTH, 2011)
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A partir de um ethos próprio estabeleceram-se as relações sociais
e econômicas de produção, com base no trabalho familiar e na produção
para subsistência. Em contrapartida, os caboclos expropriados de suas
terras, foram obrigados a vender sua força de trabalho. De acordo com
Renk (2006), especialmente os descendentes de italianos mantinham uma
lógica de concentração de capital, com uma “obsessão” pela terra e pela
concentração do patrimônio.
A construção das comunidades no espaço do Oeste catarinense foi
muito demarcada pela necessidade de organização para superação das
dificuldades vivenciadas no processo de colonização. A escassez de
recursos, de mão de obra, de alimentos, de acesso aos serviços de saúde,
lazer e educação fortaleceu as relações sociais comunitárias, propiciando
relações de cooperação. Um exemplo clássico da cooperação nas
comunidades rurais são os momentos de colheita coletiva, conhecidos
como “puxeron”, em que as pessoas de uma mesma comunidade se
organizavam para realizá-la em menor tempo e custo. As famílias
ajudavam-se mutuamente nos períodos de colheita ou ainda em caso de
necessidade, por doença ou pouca mão de obra familiar. As famílias que
ajudavam, em um momento de necessidade, receberiam em troca a ajuda
das demais famílias da comunidade, o que era conhecido também por
“associativismo” (POLI, 2002).
Através dessas práticas os camponeses
reproduziam e reforçavam um modo peculiar de
proceder, em que a solidariedade e os laços de
sociabilidade eram privilegiados. Muito mais do
que uma necessidade econômica, o “puxeron” era
um exercício de solidariedade entre as famílias e
uma forma de reforçar os laços de amizade e de
compromisso com o bem-estar mútuo. Através dela
também é que se dava a construção de muitos, ou
até a maioria dos equipamentos coletivos nas
comunidades (igrejas, salões, campos de futebol,
etc.) (POLI, 2002, p. 122)

Além do “puxeron” existia a forma de “troca de dias” (POLI, 2002,
p. 123), em que havia um maior controle para uma equivalência justa de
dias trabalhados entre as famílias. A compreensão de cooperação para
organização da vida no meio rural como herança deste processo de
colonização é destacada por um dos entrevistados como uma das formas
de reconhecer a agricultura familiar. Podemos compreender isso a partir
do discurso que segue:
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[...] aonde existe uma pequena propriedade, [...] se
pode desenvolver relações de cooperação entre as
famílias, seja através, digamos de uma cooperação
simples, de ajuda, ou até uma relação mais
complexa, que você pode até coletivizar a terra, a
força de trabalho e o capital, desde que o resultado
final dessa produção seja dividido, não seja
acumulado. [...] é aonde a pessoa, a sua família
depende da agricultura para sobreviver com um
detalhe: que produza alimento. (Entrevista MST)

Embora as terras coletivizadas não seja uma experiência comum à
agricultura familiar, as relações de cooperação, compreendidas pelo
entrevistado como “cooperação simples”, é um processo importante para
a garantia da reprodução social dos agricultores familiares. Esses
processos são importantes para compreendermos como as relações sociais
são construídas e fortalecidas no meio rural, principalmente, no que se
refere a um espaço de produção e de reprodução social. Precisamos
considerar esse processo de constituição do espaço do Oeste catarinense
para entendermos as mais diferentes culturas e os princípios nos quais se
pautaram os agricultores da região, pois ele carrega o que foi concebido
desde o início da colonização, no ethos das comunidades europeias e com
expropriação da população antes dominante no local. (RENK, 2006).

3.2 A REVOLUÇÃO VERDE E
AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR

OS

IMPACTOS

NA

Embora o meio rural tenha sofrido transformações profundas e um
forte movimento de êxodo rural, o Estado de Santa Catarina ainda é
considerado amplamente rural e com base produtiva familiar. Dados do
Censo Agropecuário de 2006 indicam que no Estado, 82% das pessoas
economicamente ativas ocupadas no meio rural são agricultores
familiares. Os dados apontam ainda que a agricultura familiar é
responsável por 68% do total do valor produzido pelo setor agrícola
catarinense. (IBGE, 2006)
A agricultura familiar como hoje é concebida em sua organização
e em suas contradições é resultado de um processo histórico. Um dos
processos políticos e produtivos, que nos fazem compreender a forma
como a agricultura familiar se configura hoje é conhecido como
“Revolução Verde”. (SAUER, 2008)
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A Revolução Verde foi um programa de crescimento econômico,
pautado em um processo de tecnologização da produção rural, em que o
objetivo maior foi a utilização de tecnologias importadas para aumentar a
produção e a competitividade da produção agrícola. Esse programa teve
um forte financiamento por empresas estrangeiras, em especial dos
Estados Unidos, a partir de 1950. (SAUER, 2008)
Mais que mudar o processo produtivo no âmbito rural passou-se a
um processo de capitalização das propriedades rurais, em detrimento da
produção de subsistência conhecida como campesinato. Essa mudança
resultou em fortes mudanças na forma de produção rural e que até hoje
apresenta impactos na reprodução social da agricultura familiar.
É importante destacar que a tecnologização inerente à Revolução
Verde, diz respeito a um pacote de maquinários, insumos, agrotóxicos e
manipulação genética, que deveriam ser adotados pelos agricultores, a
fim de acabar com a fome no mundo e melhorar os resultados financeiros
na produção. O balanço, pós-Revolução Verde, apresentou um
crescimento da exportação de alimentos, fortes endividamentos dos
agricultores, esvaziamento do meio rural e ainda uma forte instabilidade
ambiental em decorrência das transformações do modo de produção rural.
(SAUER, 2008)
No período pós 1964 iniciou-se o cerceamento dos conflitos pela
disputa de posse de terra, mediante a implantação de um modelo de
governo que se utilizava do militarismo e da censura para administrar o
país. Este período foi marcado também pela saída de muitos trabalhadores
do meio rural, impedidos de se reproduzirem socialmente, em função do
empobrecimento, falta de meios de produção, de políticas públicas e
condições de vida. Estes trabalhadores rurais buscaram as grandes cidades
para trabalhar em indústrias. (POLI, 2008)
Pela ausência de políticas direcionadas aos agricultores familiares
e pelas dificuldades de renda no processo produtivo, os agricultores e
pequenos produtores abandonam ou vendem suas terras, as quais são
concentradas na mão de minorias que produzem monoculturas e se
utilizam de maquinários e altas tecnologias no processo produtivo (POLI,
2008). Isso é corroborado pelo depoimento abaixo:
Com a Revolução Verde começou essas grandes
extensões de terra, que daí as pessoas que estavam
na roça começaram a se endividar pra querer
produzir em grande escala, e começaram a comprar
máquinas, se endividar no banco, e chegou num
ponto que não conseguiram mais dar conta das
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dívidas e o banco começou a tomar a terra dos
agricultores, eles foram se desgostando, e foram
vendendo e saindo. (Entrevista MMC).

As organizações sociais participantes do estudo conseguem
reconhecer o impacto da Revolução Verde no contexto rural, e
diferenciara forma de produção de base familiar e em pequeno volume do
processo de produção de matéria prima para indústrias. Um exemplo claro
que podemos destacar a partir das transformações produtivas na
agricultura familiar em decorrência da Revolução Verde, é a forte
inclinação para o modelo produtivo patronal a partir de 1950.
Podemos identificar em Schneider (2010) como se desdobrou a
história da agricultura familiar a partir da década de 1960 no Brasil. O
referido autor destaca que o processo de industrialização e modernização
da agricultura submeteu os pequenos produtores a um tratamento de
exclusão, fora do acesso a políticas públicas, negando-lhes o papel de
espaço de construção/reprodução social. A agricultura familiar, que era
reconhecida como um modo de vida, que gerava pequenos excedentes
para a manutenção da propriedade, passa a ser “negócio”, induzida a
adotar modelos produtivos concentrados, com alta produtividade e
monoculturas, em especial para exportação.
É importante considerar que no Oeste de Santa Catarina os
impactos da Revolução Verde foram tardios, em comparação com o
restante do País, tendo seus reflexos a partir de 1970, impulsionados pela
tecnologização das propriedades, o que aumentou os custos de produção,
e ainda pelo esgotamento da fronteira agrícola, limitando a possibilidade
de absorção da força de trabalho dos filhos dos agricultores, forçados ao
êxodo rural. Nessas condições, os pequenos proprietários de terra não
tinham possibilidades econômicas de adotar novos modelos de produção,
portanto, tinham dificuldade na venda de seu produto e não tinham
condições financeiras para acessar crédito para modernização da
propriedade. Alguns que conseguiram acessar crédito não conseguiram
sustentar a inovação e ficaram altamente endividados. Logo, o êxodo rural
foi uma marca da Revolução Verde, gerando uma maior concentração de
terra às famílias que detinham o capital para adquiri-las. (POLI, 2002).
Corroborando com essa prática histórica de concentração de renda
e capital, o modelo produtivo oriundo da Revolução Verde passa a
acentuar de forma mais drástica o êxodo rural e amplia as dificuldades
vividas pelos agricultores familiares. Logo, os representantes das
organizações sociais entrevistados reconhecem a agricultura familiar
como um espaço de produção de alimentos e diversidade como alternativa
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ao modelo de produção instituído pela Revolução Verde, conhecido como
agricultura patronal ou agronegócio16: “[…] acho que tem muito mais
produção de alimentos na agricultura familiar que na patronal. A
agricultura patronal produz mais pra um mercado externo, como é o caso
da soja assim, em grande escala”. (Entrevista Coopertec).
A fala do representante da Coopertec é extremamente importante
para podermos delimitar as lutas da agricultura familiar, iniciadas a partir
dos anos 1980, pois é a partir deste processo que as organizações pautam
suas agendas e a defesa para a consolidação e a busca por políticas
públicas. A Revolução Verde é reconhecida como um “divisor de águas”
na história da agricultura familiar, pois financiou o modelo produtivo do
agronegócio e dificultou de forma drástica a produção em pequena escala
e com mão de obra familiar, causando forte endividamento na agricultura
que tentou migrar para esse outro modelo, resultando no êxodo rural.
Mais que isso, trouxe para o espaço urbano uma grande parcela da
população rural, como reconhecem os entrevistados:
Então começou uma época aí de muito êxodo rural,
e toda família, ia pra cidade, e ia pra cidade, e
começou a inchar a cidade por conta do reflexo da
Revolução Verde. Então a partir daquele momento
as cidades que tinham um número menor de
pessoas começou a ficar maior, e o interior que era
um número grande de pessoas começou a ficar
menos gente no campo. (entrevista MMC).

Na região Oeste de Santa Catarina, em especial na cidade de
Chapecó, reconhecemos esse processo de êxodo a partir do processo de
industrialização na década de 1970 a 1980. Pesquisa de Alba e Santos
(2011) apontam uma forte relação entre o crescimento econômico
regional e o aumento populacional urbano. A partir da implantação das
agroindústrias na cidade de Chapecó, houve um aumento significativo na
população urbana, desdobrando-se na oferta da força de trabalho.
Anteriormente a esse processo de industrialização, foi possível
identificar que os aparelhos públicos de extensão rural foram propulsores
desse modelo de produção capitalista, utilizando-se das características
sociais e os recursos naturais da região para o desenvolvimento de
estratégias produtivas alinhadas ao grande capital. Com a implantação de
16

O modelo de produção do agronegócio ou patronal diferencia-se da agricultura familiar pelo
modelo de produção, pela tecnologização do processo, pelo tipo de mão de obra assalariada e
pela produção de monocultura, com foco na exportação, sendo que a agricultura familiar possui
o foco no mercado interno e direto. (WANDERLEY, 2004)
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grandes indústrias frigoríficas para o abate de suínos e aves, foi preciso
instituir um novo modelo produtivo para os agricultores, conforme Alba
e Santos (2011). Esses novos processos fazem surgir a ruptura do modo
de produção de suínos, que até então não era integrado, e a implantação
do modo de integração das aves, que já nasce para comercialização em
grande escala com o método de integração, a fim de atender a produção
de matéria prima das agroindústrias. Observe-se ainda que esses métodos
de produção não foram anteriormente adotados como modelo pelo tipo de
produção: aves e suínos eram para o auto sustento e com venda do
excedente, em pequena quantidade e através das cadeias curtas.
Além disso, faz-se importante frisar que grande parte força de
trabalho assalariada dos frigoríficos tem origem do meio rural. Observese que, orientados pelas novas relações de mercado e produção que
provocaram o êxodo rural os filhos dos agricultores, em sua grande parte,
passam a trabalhar para as empresas as quais os seus pais são fornecedores
de matéria prima. Essa nova lógica moldou de forma profunda as relações
sociais e econômicas regionais. Também é importante destacar que o
modelo de crescimento econômico institui nos centros urbanos a
possibilidade de melhoria da qualidade de vida, impulsionando a saída do
meio rural:
Os ex-agricultores vendem suas propriedades para
conseguir um terreno na cidade, em bairros mais
retirados do centro, e geralmente procuram se
instalar próximos à indústria, já com o objetivo de
conseguir um emprego nesse local, pois obter pelo
menos um salário fixo e assistência médica são
direitos que a condição anterior não lhes garantia e
que interferem na hora de tomar alguma decisão.
(ALBA e SANTOS, 2011, p. 331)

Essas configurações trouxeram mudanças significativas para a
região, impulsionando modelos de produção de matéria prima para as
agroindústrias, provocando o inchaço dos centros urbanos e desdobrandose na necessidade de implantação de políticas públicas de assistência
médica, saúde, educação, saneamento básico, entre outras. Isso também
culminou com a mudança na concepção da própria noção de agricultura
familiar, em que grande parte das organizações sociais entrevistadas
afirmam a necessidade de retomada de um modelo de produção e
reprodução social pautado em relações sociais e produtivas mais
humanizadoras, valorizando as singularidades e os saberes que
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representam a agricultura familiar, como veremos a seguir. Instaurou-se,
portanto, uma nova concepção de agricultura, modernizada,
tecnologizada, atendendo ao mercado, excluindo diversos agricultores do
modelo de produção.

3.3 DA COMPREENSÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR:
CONCEITOS E RUPTURAS
A primeira concepção legal instituída que baliza a implantação de
políticas públicas voltadas à agricultura familiar é delimitada pela Lei n°
11.326/2006, a qual descreve as diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais.
Esta define como agricultor familiar àquele que:
Pratica
atividades
no
meio
rural,
atendendo, simultaneamente, aos seguintes
requisitos: I) não detenha, a qualquer título, área
maior do que quatro módulos fiscais17; II) utilize
predominantemente mão-de-obra da própria
família nas atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento; III) tenha
percentual mínimo da renda familiar originada de
atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento, na forma definida pelo Poder
Executivo; IV) dirija seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família .[...] (BRASIL,
2006, s.p).

A concepção legal de agricultura familiar, portanto, está atrelada a
organização do modo de produção e a forma de ocupação de uma
categoria que trabalha no meio rural a partir de critérios pautados em
quantidade de terra, origem da força de trabalho, origem de renda e
controle dos meios de produção. Esta concepção foi afirmada por quase
todos os entrevistados, e utilizo aqui a fala do representante da FETRAF
para expressar essa identificação com o marco legal: “A lei da agricultura
familiar que dá o entendimento geral que é quem trabalha com mão de
obra da sua própria família, quem não contrata mão de obra de fora, e tem
até uma quantidade de terras que não ultrapasse quatro módulos fiscais”
“Módulo fiscal” é uma unidade de medida agrária instituída pela lei nº 6.746/79 que varia entre
as regiões. Em Santa Catarina, o valor médio do módulo fiscal varia entre 12 e 20 hectares.
17
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(entrevista Fetraf). De modo geral, os entrevistados destacaram essa
legislação como um importante avanço, uma vez que ela é o
reconhecimento dessa categoria de trabalhadores e aplica-se como critério
geral para designar a forma de produção da unidade rural, bem como
orientar a elaboração e implantação de políticas públicas.
Para além da normatização, foi possível identificar que as
organizações sociais reconhecem o papel fundamental que a agricultura
familiar desempenha como agente de preservação ambiental, promoção e
reconhecimento de saberes sociais, promotor de diversidade produtiva,
entre outros: “[...] mas ela traduz isso, faz parte de um processo de
desenvolvimento que contempla o desenvolvimento econômico, social,
ambiental e cultural. Esse é o entendimento nosso de agricultura familiar”
(Entrevista Fetraf)
Em Wanderley (2003), identificamos como foi se construindo a
noção de “agricultor familiar”, oriunda do modelo de produção e vida do
campesinato18. Embora as noções sejam apropriadas no campo científico,
é importante destacar que até a definição legal, esta categoria era
compreendida como “agricultor pobre” ou de “baixa renda”, voltado para
subsistência em detrimento da acumulação de capital, através da
apropriação do modo e meio de produção herdado dos pais. Embora a Lei
da Agricultura Familiar tenha delimitado uma compreensão voltada à
forma e organização da produção, as organizações sociais participantes
do estudo têm um apelo histórico a noção de ser agricultor como categoria
que também representa um modo de vida:
[...] o agricultor que é proprietário de terra,
posseiro, arrendatário, meeiro, ele vai pra além do
que esse detalhamento que a lei estabelece hoje.
[...] abrange todo esse processo da vivência de um
conceito que é colocado na questão cultural
principalmente, as comunidades rurais têm a
questão da cultura (entrevista Fetraf).

No âmbito político, a agricultura familiar é concebida como espaço
de produção de diversidade cultural e econômica. Isso é destacado por
Schneider (2010), que afirma o modo de produção da agricultura familiar
18

Existem diferenças nas concepções teóricas sobre os conceitos de camponês e de agricultor,
em relação as quais não será feito o debate nesta dissertação. Assume-se aqui, a concepção de
agricultor, em decorrência do aporte teórico e da legislação que foi trazida pelas organizações.
O campesinato é reconhecido historicamente como modo de reprodução de vida, que tem como
foco a subsistência e a venda dos excedentes produzidos, tendo um menor acúmulo de capital.
(WANDERLEY, 2004)
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como forma de trabalho na tríade: família, propriedade e recursos. Tal
perspectiva também foi reiterada pelos entrevistados como expresso na
fala a seguir: “A agricultura familiar é um modo de vida que envolve o
trabalho, a família e o gerenciamento da propriedade” (Entrevista
EPAGRI).
Com relação a forma de produzir, destaca-se que os representantes
das organizações sociais participantes da pesquisa compreendem que o
objetivo da agricultura familiar é promover a diversidade, tanto no
aspecto cultural como econômico, rompendo com a produção em grande
escala e de commodities, gerando desenvolvimento. Corrobora com tal
perspectiva Schneider (2010), que compreende que a agricultura familiar
é uma estratégia social como resposta à privação, hostilidade e
adversidades que encontram os agricultores para reproduzir seu modo de
vida e trabalho, oriundos da imposição de um modelo de produção
pautado no agronegócio:
O que diferencia a agricultura familiar é a produção
para o auto sustento e o alimento. Então a grande
agricultura, a monocultura ela produz ou só arroz,
ou só feijão, ou só soja, ou só milho em grandes
extensões de terra. Então ela seria uma
monocultura, e ela trabalha com esses produtos, a
maioria para a exportação, ela não trabalha para
aquele produto servir para alimentação do povo.
(Entrevista MMC)

Para além da concepção econômica, aportamos o que apresenta
Brandão (2007) sobre o reconhecimento do rural como espaço de
produção e reprodução de modos de vida com um “tempo e espaço”
próprio. O autor afirma que os espaços rurais se firmam na construção de
existências, vivências e percepções culturais, de capital social, não presa
no tempo, mas constantemente construídas e desconstruídas, ou seja,
como espaço que constrói vida de forma dinâmica e constante.
A organização sócia produtiva da agricultura familiar pauta-se no
trabalho familiar, na pluriatividade, na subsistência e na valorização
sociocultural do modo de produção e dos modos de vida. Essa concepção
é reforçada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (2013), que
identifica três atributos “[...] interligados, complementares e
indissociáveis” (p. 13) na agricultura familiar:1) espaço de produção, de
geração de renda; 2) espaço social, que produz vida e 3) espaço de relação
e preservação da natureza. Tal concepção extrapola a perspectiva de
atividade econômica e considera a concepção de produção de diversidade
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no meio rural, que foi fortemente destacada pelas organizações sociais
entrevistadas:
[...] a agricultura familiar ela é mais que um espaço
de produção, ela é um espaço de vida das pessoas,
onde a gente define um processo que ela vai além
de nós enxergarmos apenas aquele espaço de onde
a gente mora, produz, e passa o tempo. A
agricultura familiar, ela é, além disso, um espaço
de vida, porque é ali que a gente faz preservação
ambiental, a gente faz relação com a comunidade,
a gente tem a família, a gente tem a vivência do
agricultor e da agricultora nesse espaço (entrevista
FETRAF)

Reitera-se também entre os entrevistados, a concepção de que a
agricultura familiar é um espaço de vida em comunidade, em que se
estabelecem relações de cooperação entre os membros da família e da
comunidade: “[...] abrange todo esse processo da vivência de um conceito
que era colocado, na questão cultural principalmente, as comunidades têm
a questão da cultura” (entrevista FETRAF). Portanto, o sentido de “vida
em comunidade” adquire uma concepção que perpassa a forma como a
comunidade se organiza, os papéis que seus membros desempenham, em
especial na consolidação de práticas que autorregulam a organização
interna da comunidade.
Outra característica marcante que foi apontada pelos entrevistados
foi a concepção de que a agricultura familiar é a grande responsável pela
produção de alimentos no Brasil, o que também destaca o Censo
Agropecuário de 2006. Portanto, há uma forte identificação da agricultura
familiar com a produção de alimentos, tanto nos aspectos que orientam a
elaboração das políticas públicas quanto na defesa do modelo de produção
familiar por parte das organizações sociais: “Os alimentos que vão pra
mesa hoje das pessoas, mais de 70% vem da agricultura familiar. [...]. E
a importância da agricultura, ela é fundamental! Pra sociedade e inclusive
pro mundo. A agricultura familiar é essencial”. (Entrevista EPAGRI).
Tais aspectos são destacados conforme o discurso abaixo:
Primeiro que a estatística aí que o próprio IBGE
tem, a agricultura familiar hoje ela é responsável
entre 60 a 70% da produção da alimentação que
chega na mesa dos brasileiros [...] Diferente da
agricultura patronal, da agricultura em escala, que
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a produção é de soja, milho, em alta escala, que a
maioria vai para exportação, então a agricultura
familiar nessa questão social a produção de
alimentos tem grande importância, que se tem uma
coisa que é certo que a gente vai ter que fazer todo
o dia é se alimentar.” (Entrevista SINTRAF)

Reforçam ainda a definição da agricultura familiar como
provedora da produção de alimentos no país e capaz de garantir a
soberania alimentar, compreendendo-a como produção e comercialização
da comida nos territórios, a partir de culturas locais e modos de vida
pautados na diversificação, cadeias curtas, com autonomia no processo
produtivo e na comercialização, a partir de uma produção mais limpa.
Os dados que eu sei é que a agricultura familiar
produz 70% da alimentação, da comida que o povo
brasileiro come, então não pode se desprezar isso.
[...] se nós tivéssemos que importar os produtos que
a agricultura familiar produz talvez nós pagaríamos
três ou quatro vezes mais do que isso. [...] Um País
que pensa em ter soberania alimentar, se não tiver
alimento, não adianta ter política. (Entrevista
COOPERTEC)

A soberania alimentar é um debate estratégico aos agricultores,
pois engloba não somente a discussão do consumo interno, mas também
o processo de produção e distribuição da produção de base familiar.
Aliada a produção de alimentos, é preciso discutir a forma de produção,
os impactos sobre o meio ambiente, como é feito o acesso e a
comercialização a população com menos atravessadores, o que impacta
também no preço praticado pela comercialização. Esse debate, portanto,
perpassa a lógica e estrutura da produção, comercialização e consumo
como uma cadeia organizada. (MPA, 2016).
É importante destacar que essa concepção da importância da
agricultura familiar como a maior produtora de alimentos é reforçada
pelas organizações a partir da negação do modelo produtivo do
agronegócio ou a agricultura patronal. O censo agropecuário de 2006
destaca a importância da agricultura familiar em relação à agricultura não
familiar a partir dos seguintes indicadores:
Quadro 3 - Comparativo produzido pelo Censo agropecuário 2006 entre
agricultura familiar e não familiar
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Critério

Agricultura familiar Agricultura NÃO
familiar

Total de
estabelecimentos

84,4%

15,6%

Área total utilizada

24,3%

75,7%

38%

62%

74,4%

25,6%

Valor bruto da
produção19
Pessoal ocupado

Fonte: Cartilha MDA, 2009. Sistematizado pela autora.

O quadro apresentado esclarece a concepção dos entrevistados
sobre a origem da produção de alimentos no Brasil, pois a agricultura
familiar, em menor área, emprega mais pessoas, pulverizando as rendas
obtidas com a produção. Além disso, o censo estabelece que
aproximadamente 70% da alimentação brasileira é oriunda da produção
familiar. Alguns produtos, a exemplo da mandioca, passam de 80% da
produção pela agricultura familiar. Já no modelo produtivo não familiar
ou patronal há produção de monocultura, com menor preocupação com o
controle dos solos, da biodiversidade, utilizando-se de tecnologias e
defensivos químicos para garantir maior produtividade. (MDA, 2009).
Também expressa que a agricultura familiar produz maior ocupação e
menor renda, o que nos leva a concluir também, que na agricultura
patronal há uma forte concentração de renda. Isso leva a questionar a
sustentabilidade do agronegócio, à medida que neste, um número menor
de pessoas possui maior capital e com modelos produtivos que geram
maiores danos ambientais e sociais.
Não foram realizados outros censos dessa magnitude para a
agricultura familiar, mas os dados fornecidos têm sido amplamente
discutidos pela academia, uma vez que se passaram dez anos desde a
realização do Censo Agropecuário de 2006. Mensalmente são analisados
os dados de produção pelo IBGE e também pelos indicadores de
“O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) mostra a evolução do desempenho das
lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do
estabelecimento. Ele é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos
preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos
agropecuários do Brasil, o valor real da produção, descontada a inflação, é obtido pelo Índice
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV)”.
(Fonte: MDA)
19
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financiamento das políticas de crédito rural. Além disso, é importante
destacar o que aborda Hoffmann (2014), acerca da necessidade da análise
de que a produção de alimentos deve estar atrelada ao que, de fato, os
brasileiros consomem, levando em conta os aspectos de segurança
alimentar. O autor afirma que “É praticamente impossível avaliar, com
precisão razoável, qual é a parcela da matéria-prima usada na produção
dos alimentos consumidos no Brasil que se origina da produção da
agricultura familiar” (HOFFMANN, 2014, p. 420), uma vez que para isso
é necessário analisar a cadeia de comercialização e transformação da
matéria-prima. Também é reiterado pelo autor a dificuldade de analisar o
valor da produção em comparação a agricultura familiar versus não
familiar, pela peculiaridade da agricultura, uma vez que, nem sempre, o
aspecto legal é capaz de descrever fielmente essa categoria.
Os entrevistados percebem que há uma grande contradição
instalada no processo produtivo dos agricultores familiares, oriunda das
grandes adversidades que vivem para garantir sua produção ou ainda em
decorrência da dificuldade de se desvincularem de modelos produtivos
impostos pelas grandes empresas produtoras de insumos e maquinários,
sobrepondo o modelo produtivo no qual a agricultura familiar constituiuse.
[...] nos últimos anos ela (referindo-se a agricultura
familiar) tem se mecanizado, vem se tecnificando
e, como e vou dizer, e fazendo a mesma cultura,
fazendo monocultura, você se especializa em
produção de soja, milho, que é um pouco o que a
mídia tem incentivado. Era um diferencial da
agricultura familiar usar um jeito de produção
diferente, como rotação de culturas, como
adubação verde. Mas nos últimos anos ela passa
também a usar muitos produtos químicos vindos de
fora e praticamente reproduzindo o modelo de
agricultura do agronegócio, inclusive com algumas
pessoas dizendo que não tem muita diferença.
(Entrevista COOPERTEC)

Esses aspectos abordam uma das maiores contradições que o
movimento da agricultura familiar tem encontrado para se reproduzir: a
disputa entre os modelos de desenvolvimento adotados e a submissão do
agricultor a pacotes tecnológicos que acabam por produzir um ciclo de
dependência dos mesmos. Essa é uma crítica que as organizações sociais
entrevistadas fazem as transformações que vem ocorrendo, sendo que
uma das bandeiras mais fortes da agricultura familiar é que esta se
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caracteriza como a maior produtora de alimentos. Assim, se perde essa
característica ela deixa de ser uma forma de resistência, uma vez que
compromete sua especificidade e passa a produzir modelos que não
valorizam a promoção de diversidade, deixando de lado uma discussão
que pautou muitas das lutas sociais dos movimentos da agricultura
familiar.
Além disso, os entrevistados afirmam que a agricultura familiar é
uma forma de organização política e suas ações são desenvolvidas a partir
do reconhecimento e da defesa do papel social do agricultor na
manutenção de um modelo produtivo pautado na democratização do
acesso à terra, na produção de alimentos, soberania alimentar, na divisão
das riquezas e na desconcentração do poder que gera o modelo de
produção rural:
Diversificação da produção já é uma coisa que acho
que mais diferencia, que a agricultura patronal ela
vai produzir ou só milho, ou só soja, ou só feijão,
ou enfim, mas a agricultura que ela é pra produzir
alimentos, ela vem da agricultura familiar, que
produz frangos, que a agricultura patronal não faz;
suínos, que a agricultura patronal não faz; feijão
tem muito pouco que a agricultura patronal faz e
quando faz é com produção de agrotóxico junto, e
elevado volume, e a agricultura familiar, não que
não produza dessa forma, mas em menor escala
(entrevista CRESOL)
[...] nunca vai ter indústria de feijão, que vai fazer
feijão, que vai fazer comida. A essência da vida
passa pela terra, passa pela agricultura. Se tirar o
recurso público, eles (refere-se a agricultura
patronal) não produzem porra nenhuma também.
Então, a questão da agricultura, ela é fundamental
no cenário econômico, político e social, em todos
os aspectos, porque produz alimento, produz vida.
Ao contrário, jamais terá uma indústria que vai
produzir feijão, ou coisa parecida. (Entrevista
MST)

As organizações sociais entrevistadas reconhecem que há uma
tendência de se impor um modelo produtivo e um pacote tecnológico no
qual o “pequeno” produtor tem grandes dificuldades de se viabilizar,
causando endividamento, concentração de poder econômico e social. As
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próprias organizações também percebem que há uma forte movimentação
dos agricultores na adesão ao modelo produtivo patronal, à monocultura
e à tecnologização, deixando de produzir diversidade e aderindo a pacotes
tecnológicos e modelos de produção muito distantes da origem da
agricultura familiar, o que favorece ao êxodo.
Eu vejo também que essa tendência de produzir
produtos de comodities, a soja o milho, e querer se
tecnificar em pequenas áreas onde tem um custo
alto, porque ele adquire o trator, adquire uma
plantadeira e uma colheitadeira às vezes, com
pouquíssima área. Então o custo benefício disso se
torna muito distante e aí inviabiliza a propriedade
e aí o pessoal vai embora, se endivida e vai embora.
E quem tem um pouco mais acaba comprando
aquela propriedade e vai aglutinando aquela área
um pouco maior. Eu acho que tem um processo de
concentração de terras. (Entrevista COOPERTEC)
Hoje, parte da agricultura familiar virou
consumidora e entrou na monocultura, ou seja, não
tem a propriedade diversificada, por mais que seja
pequena, mas ela também pratica a monocultura.
[...] Porque hoje mesmo a agricultura familiar, é
uma agricultura dependente da indústria. E
também, como ela é dependente da indústria, ela
depende de recursos públicos, então para nos
diferenciar, a nossa diferença está na diversificação
e produção de alimentos. (Entrevista MST)

Assim, observa-se que as profundas transformações que a
sociedade vivenciou com o modelo capitalista moldaram não somente as
relações dos trabalhadores com o capital, mas também as próprias
relações de vida, impondo formas de produção, relações de trabalho e de
consumo (BAUMANN, 2001), e o meio rural também sofreu impacto
desse processo. Estas questões podem ser identificadas nas falas da
Coopertec e do MST, que reconhecem que a agricultura familiar vem
moldando seus modos de vida e sua forma de produção para atender a
uma necessidade de mercado, tecnificando-se e abandonando saberes,
ritos e culturas que, por anos, identificaram o meio rural como espaço de
diversidade.
O meio rural se reconfigura como um espaço de vida para um lugar
de produção, e no capitalismo sua função econômica se sobressai a sua
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função social, portanto, parametrizado e subordinado as relações com o
capital acima da relação com a vida. A produção no capitalismo é uma
relação de “coisificação”, passa a ser dominada pelo capital, conforme
expressa a compreensão abaixo:
A agricultura transforma-se mais e mais em
simples ramo da indústria e é dominada
complementarmente pelo capital. A mesma coisa
acontece com a renda da terra. Em todas as formas
em que domina a propriedade fundiária, a relação
com a natureza é ainda preponderante. Naquelas
em que domina o capital, o que prevalece é o
elemento produzido social e historicamente. Não se
compreende a renda da terra sem o capital,
entretanto, compreende-se o capital sem a renda da
terra. (MARX, 2000, p. 45)

Essa relação contraditória põe em xeque a noção de agricultor
familiar, uma concepção tão complexa que foi amplamente reforçada
pelas próprias organizações, que faz parte da identidade e do
reconhecimento social das mesmas, que começa a ser fortemente
ameaçada por relações mercantis e que orienta a produção e o meio rural
como meros espaços de produção, de geração de renda e relações
econômicas.
O reconhecimento da agricultura como profissão, alterou a
percepção desta apenas como um modo de vida, pois, oriunda de um
processo de tecnologização, passa a ser ensinada e estudada como ciência,
destoando da ação prática de ser agricultor como aquele que detinha o
domínio da forma de produção a partir de sua experiência. “A
modernização o transforma num agricultor, profissão, sem dúvida,
multidimensional, mas que pode ser aprendida em escolas especializadas
e com os especialistas dos serviços de assistência técnica”
(WANDERLEY, 2003, p. 46).
Esse processo, no entanto, não revoga seus aspectos de resistência,
construção e criação, mas destoa da figura do camponês, sua prática de
modo de vida para transformá-los em modelo produtivo econômico. Não
podemos ignorar esse processo, mas entendê-lo como espaço de disputa
e imposição de formas de organização e reprodução da vida social, de
novas ruralidades e relações entre o rural e o urbano.
O IBGE (2015) define Área Urbana como aquela “[...] interna ao
perímetro urbano de uma cidade ou vila”, e Área Rural como aquela “[...]
área de um município externa ao perímetro urbano” (s.p), portanto, define
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o espaço rural a partir da negação – ou da subordinação – ao espaço
urbano. Entende-se, por consequência que o rural é aquilo que não é
urbano, aquilo que está fora de uma forma de organização. Essa
concepção limita a compreensão do que é rural, uma vez que as
organizações sociais a compreendem como um espaço amplo de
reprodução social, de produção econômica, como um espaço de vida.
Quanto à relação entre os espaços rurais e urbanos, podemos
destacar como os entrevistados a reconhecem. Foi recorrente a concepção
de relação de subordinação do modo de vida rural ao urbano,
identificando que existem situações em que as famílias rurais são
discriminadas pela forma que falam, pelas vestimentas, pela ingenuidade:
[...]eu acho que ainda tem uma visão de que o
trabalho urbano ele é mais valorizado que o rural,
quando que as pessoas que estão no meio rural elas
são mais excluídas [...] Alguém me disse uma vez
que morar no meio rural existe essa discriminação,
de que eram pessoas que não serviam para morar
no meio urbano, foram mandadas pro meio rural.
Eu acho que tem um pouco essa conotação ainda,
as pessoas se sentem meio mal ainda de serem
agricultoras. (Entrevista COOPERTEC)

Portanto, trata-se de uma imposição de modos de vida, em que um
lugar é considerado “atrasado” e outro “avançado”. Essa relação do
espaço urbano com o rural foi destacada de forma frequente pelos
representantes das organizações entrevistados, que reconhecem que há
“preconceito”, “discriminação” e ainda uma disputa ou imposição de um
modelo hegemônico de produção e de vida.
Uma fronteira bem grande, primeiro, é a questão da
cultura, a questão de ser agricultor [...]as pessoas
da cidade enxergam o rural como atrasado [...] tu
olha nos desenhos dos materiais de educação, nos
livros didáticos, lá tem uma pessoa de gravata e um
colono, tudo vestido de outro jeito, essa é a
realidade, então essa é uma barreira cultural que
tem essa relação que hoje limita, inclusive, para as
famílias permanecerem no campo (Entrevista
FETRAF)

57

O reconhecimento social do que é ser rural é ressaltado por
Brandão (2007, p. 55), que afirma que a desvalorização dos agricultores
é oriunda de uma imposição cultural e econômica sobre o modo de
produção do meio rural: “Modos, políticas, éticas e estéticas de vida que
resistem ainda a uma entrega completa à racionalidade do mundo dos
negócios, apregoa e vende, atribuindo a quem a ela não adere uma
imagem do atraso”.
Tanto o processo de subordinação do modo de vida rural ao
urbano, quanto as grandes dificuldades de reprodução do trabalho rural,
repercutem de forma drástica na valorização do trabalhador rural. As
próprias organizações sociais percebem que as problemáticas vivenciadas
para a reprodução da agricultura familiar culminam com sua
desvalorização pelo meio urbano e pelos próprios agricultores, como pode
ser observado nas falas a seguir:
A sociedade tem que incentivar, por exemplo, um
que é doutor, um que é médico, bom, eu sou médico
eu ganho bem, eu trabalho com pessoas [...] mas eu
acho que a agricultura é que me faz eu viver!
Porque ele come arroz, come feijão [...] então as
pessoas que moram na cidade, de todas as classes
sociais, mesmo do mais pequeno até os mais
grandes, têm que incentivar a permanência das
famílias no campo pra eles poderem ter a
alimentação diversificada. (Entrevista MMC)
[...] então o agricultor precisa se valorizar, pô!
Quem que faz isso, produzir uma diversidade
grande na propriedade, enfrentar chuva, enfrentar
sol, intempéries, seca, enfim, correr risco e tal. Não
é qualquer um que faz isso. Então eu acho que tem
que partir de uma valorização do próprio agricultor
também. (Entrevista SABOR COLONIAL)

Os pequenos produtores têm sofrido também com essas relações
de trabalho, em que um modelo de produção tem sido imposto para a
maioria. Portanto, tanto no meio urbano quanto no meio rural é preciso
reconhecer novas relações de trabalho e consumo a fim de estabelecer
novas lógicas de desenvolvimento, sob pena de perda de todo um
conhecimento e liberdade, submetidos às novas lógicas de produção e de
mercado, pautadas no modelo de produção capitalista, que incentiva a
competição e a concentração de renda.
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[...] as pessoas da área urbana acham que o
agricultor está na sombra o dia todo, sabendo que o
agricultor não tem férias, não tem muito descanso,
como a nossa região é praticamente toda voltada,
90% à atividade de leiteira, à vaca de leite, não tem
férias, vaca no domingo ela não vai parar de dar
leite [...] valorização e a aproximação da cidade, da
cidade também entender que o agricultor também
não é mais um jeca tatu. (Entrevista SINTRAF)

Os diálogos, avanços e desafios entre o meio rural e urbano não
foram pontos de convergência entre os entrevistados, pois ao passo que
alguns apontam distanciamento, submissão e preconceito entre os modos
de vida, outros também apontam que hoje o acesso entre o meio rural e
urbano está facilitado.
O próximo item abordará sobre como são percebidas as mudanças
nos modos de vida e produção do meio rural e como isso impacta na
sucessão familiar. O texto discutirá o conceito de jovem rural, de sucessão
e tece comentários e análises das organizações sociais representativas
sobre as causas e consequências da falta de sucessão.

3.4 JUVENTUDE RURAL E SUCESSÃO FAMILIAR
A categoria “juventude rural” não pode ser compreendida como
uma etapa homogênea ou biológica, embora seja comum compreendê-la
pela mudança de fase a partir do critério de idade. Strapassolas (2006)
reforça que é preciso atentar para que a categoria jovem não seja atrelada
a um estágio da vida que perpassa pela escolha profissional e matrimonial,
composta por fracassos e sucessos individuais, a partir de uma percepção
de responsabilização sobre os processos vividos por eles.
Embora haja um processo de naturalização da etapa da vida
denominada “adolescência”, outras teorias têm a compreendido para além
de um estágio de desenvolvimento humano, que envolve transformações
biológicas e sociais. (MASCAGNA, 2009)
A juventude deve ser reconhecida como uma etapa da vida dos
sujeitos, que sofre impactos socioculturais na sua forma de manifestação.
Embora existam processos de maturações biológicas atrelados a essa
etapa do desenvolvimento, é preciso perceber que há relações mais
complexas, socialmente reconhecidas e determinadas, a partir da
compreensão cultural, social e histórica:
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O desenvolvimento humano, físico, mental,
material e social, está diretamente relacionado com
as condições concretas. O desenvolvimento
psíquico humano está dialeticamente relacionado
com as formas objetivas de viver. A denominada
adolescência também está relacionada aos fatores
sociais, econômicos e culturais de um determinado
período histórico. (MASCAGNA, 2009, p. 28)

Essa etapa da vida dos sujeitos é marcada por um processo de
escolha e aprendizado, em que, a partir de situações vividas, são tomadas
decisões, às vezes de forma independente e as vezes de forma induzida.
O fato é que nesse período os jovens são expostos a etapas de
desenvolvimento e oportunidades muito distintas que culminam nas
escolhas ou encaminhamentos tomados por eles, e que as oportunidades
que eles vivenciam refletem de forma direta em sua vida
(STRAPASSOLAS, 2006).
Existem diversas terminologias utilizadas para descrever a
permanência do agricultor no processo produtivo, tais como sucessão
familiar, sucessão geracional, sucessão hereditária ou ainda permanência
no campo. Neste sentido, assumimos a noção de sucessão na agricultura
familiar de Abramovay (1998) e Silvestro (2001), que a definem como a
continuidade do processo produtivo de base familiar no patrimônio da
família.
Essa discussão perpassa diretamente pela escolha do jovem rural
em fazer ou não a sucessão, pois perpassa pela sua escolha profissional e
seu projeto de vida. A sucessão na agricultura familiar é um tema
relativamente recente, que se diferencia do êxodo rural pelas condições
sociopolíticas das duas situações. Silvestro et al (2001) concebe sucessão
hereditária como continuidade do processo produtivo a partir da herança
social (capital social) e da terra dos produtores (chefe de família) para os
filhos. Entende, portanto, a continuidade como uma forma de reprodução
e produção a partir dos bens da família ou adquiridos pela mesma,
assumindo todos os processos de gestão inerentes a organização da
propriedade, bem como do conhecimento do processo produtivo.
Em Strapassolas (2014), encontramos que a sucessão é:
[...] reconhecida como a transferência de poder e de
patrimônio entre as gerações que se sucedem no
âmbito da produção agrícola familiar, a retirada
paulatina das gerações mais idosas da gestão do
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estabelecimento e a formação profissional de um
novo agricultor. (STRAPASSOLAS, 2014, p.148)

Grande parte da produção científica encontrada sobre o tema
ocupa-se em entender as perspectivas que geram a não sucessão,
buscando empreender os motivos e os problemas que impactam na
escolha do jovem pela busca do trabalho assalariado nos centros urbanos
e os fazem não optar pela permanência no campo. São exemplos dessa
produção os estudos de Abramovay (1998), Silvestro (2001) e Castro
(2005).
Dados dos censos populacionais apresentam que em 1940 a
população rural correspondia a 68,7% da população total e, em 2010
correspondia a 15,64%, o que corresponde a uma diminuição de 53,06%
da população rural brasileira em 70 anos (IBGE, 2010). Tal mudança foi
motivada por um modelo de desenvolvimento, de industrialização e de
concentração de capital e de disputa por terra.
Dentre as principais problemáticas que envolvem a sucessão na
agricultura familiar, destacamos aquelas apontadas por Silvestro et al
(2001): necessidade de terra para prover o sustento e viabilidade da
unidade familiar não corresponde ao que a família detêm efetivamente
para dividir entre os filhos através de herança, sendo que além de ter uma
pequena área de terra, a mesma, em alguns casos, procede a distribuição
entre os filhos, mesmo entre aqueles que não fizeram a sucessão; alto
isolamento social a que os jovens são submetidos pela jornada de
trabalho, distância entre as comunidades e falta de dispositivos sociais
que garantam a sociabilidade dos grupos; produção de commodities e falta
de diversidade na produção e na origem da renda dos agricultores; saída
das mulheres do meio rural em maior número em comparação aos
homens acrescido ainda da desvalorização na capacidade de gestão das
mesmas, gerando menos liberdade e autonomia para sua permanência na
produção da agricultura familiar, aspectos estes que têm gerado o
fenômeno do celibato20 rural.
Ferreira e Alves (2009) apontam problemas que dão indícios aos
motivos que levam a não sucessão e encontram situações que desvelam o
perfil do jovem rural caracterizado por: altas taxas de analfabetismo e
baixo tempo de estudo; dificuldade de acesso a serviços de saúde ;famílias
altamente descapitalizadas; evolução da ocupação não agrícola no meio
20

Conforme explicita Renk e Dorigon (2014), o celibato configura-se como a concentração de
gênero, no meio rural, em que a população de homens é maior que a de mulheres, fenômeno que
segundo os autores vem crescendo nos últimos anos.
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rural, desassociada da ocupação rural (ocupação não rural exclusiva e não
complementar a rural, como é o caso da pluriatividade); divisão social e
representação simbólica do trabalho no rural reconhecido como
“subalterno”.
Os resultados da não sucessão são diversos, mas nos ateremos às
principais contribuições de Ferreira e Alves (2009), para refletir sobre as
consequências sobre a agricultura familiar da não sucessão no meio rural:
coloca em risco o reconhecimento da sucessão como projeto de
desenvolvimento sustentável brasileiro, sendo que ela privilegia a
distribuição de terra para produção de alimentos; ameaça a concepção do
caráter sociocultural e valorização da reprodução social que partir do
projeto da agricultura familiar. Os autores ainda reconhecem que sem a
sucessão na agricultura familiar haverá uma maior centralização das
rendas e da geração de riqueza nas mãos da minoria; processo produtivo
que beneficia a indústrias e não consumo, logo, categorias como a
segurança alimentar estariam descaracterizadas e desvalorizadas do
processo produtivo da agricultura familiar.
Com relação a percepção dos entrevistados também foi possível
identificar que há uma forte preocupação com relação a reprodução social
da agricultura familiar, relativa à forma de organização, produção, valor
social, identidade, entre outros:
Na medida que não tem sucessores quem vai
produzir leite e aves no futuro? Será que vai se
resolver isso do ponto de vista tecnológico? Vai se
ampliar a escala, se mecanizar e se tornar uma
atividade típica patronal, que empresários vão
administrar, contratar mão de obra e investir e vão
tocar? Então essas questões ficam meio abertas, pra
gente refletir, mas eu acho que ainda está bastante
incipiente essa discussão. (entrevista Pesquisador)
Do ponto de vista da produção de alimentos ela é
uma situação, da discussão que o impacto da
sucessão, se você não tem sucessão isso vai
consequentemente diminuindo a produção de
alimentos familiar e concentrando na grande
propriedade. (entrevista Fetraf)

Entender as implicações e as razões da não sucessão requer uma
análise profunda e atenta às transformações sociais, econômicas, políticas
e tecnológicas ocorridas no Brasil desde 1940. Os padrões sucessórios no
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Oeste catarinense sofreram grandes transformações, a partir doas anos 90,
conforme exposto na pesquisa de Silvestro et al (2001), que destaca que
a sucessão na agricultura familiar aos filhos era uma “obrigação moral”,
e fazia parte do ethos camponês promover a continuidade do trabalho com
a terra.
Sobre a atual problemática da saída do jovem rural para o meio
urbano, os entrevistados resgatam ainda que ha uma dimensão muito forte
de “uniformização” dos modos de vida. Para os entrevistados o meio
urbano atrai os jovens rurais porque “[...] no País tem uma demanda muito
grande no urbano por mão de obra” (entrevista UNICAFES SC), portanto,
sendo o entrevistado, a juventude rural é “cobiçada” pelas grandes
empresas pelo nível de dedicação e força empreendidas no trabalho. De
acordo com os entrevistados, atraída pelo “conforto”, pela “liberdade” e
pela “facilidade” oferecidas pelo meio urbano, cada vez mais a juventude
tem deixado o trabalho rural a fim de viver outro modo de vida, como
expressam as falas a seguir:
Na agricultura tem uma dificuldade porque a
produção agrícola ali nas propriedades ela não é tão
rentável como necessitaria ser e nas propriedades
um pouco mais rentáveis ainda, no caso a produção
de leite, há uma certa prisão da liberdade das
pessoas tirar um tempo pra se divertir (entrevista
CRESOL)
Ela vai trabalhar fora, ela ganha o trabalho, ela
ganha a remuneração pelo trabalho que ela executa
[...]. Mas, eu confesso que nós estamos muito longe
disso aí. Entender esse mecanismo todo e interferir
nele é uma questão de cultura, de hábito [...] quem
está aqui em Chapecó numa sexta de tarde e passa
ali na rua num sábado, e vê os barzinhos cheio de
juventude, bebendo, olhando televisão, com
música ao vivo, tudo bem bonitinho sentado,
cheirando perfume, sei lá o que, não quer nem
saber de naquele horário está lá tirando leite. É uma
diferença grande. Ele (o jovem) não quer nem
saber. Lá na roça não tem domingo, não tem chuva,
não tem feriado, não tem nada (Entrevista
COOPERTEC)

Para Sobarzo (2010), as relações de subordinação que se
estabelecem entre o meio urbano e rural representam a imposição de um
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modelo produtivo e de um modo de vida sobre outro. O capitalismo
privilegia formas mais centralizadas e desempoderadoras de trabalho,
sendo que o trabalho sem renda fixa cria uma falsa ideia de instabilidade,
em detrimento do trabalho assalariado. Essa concepção desenvolve nos
jovens o desejo de busca de um espaço em que ele possa tornar-se
independente e ter acesso a bens de consumo, construindo a percepção de
que no urbano é possível viver o “sonho de liberdade”.
De acordo com os entrevistados a saída desses jovens é facilitada
pela própria família que continua no meio rural, pois muitos saem de suas
casas para morar na cidade e retornam nos fins de semana para que a
família entregue produtos de subsistência como carne, leite, queijo,
massas, todos produzidos pelos pais, ou, ainda, trabalham durante o dia
no meio urbano e a noite, retornam para suas casas no meio rural. Assim,
as famílias, por meio dos produtos da agricultura familiar, ajudariam a
sustentar a vida dos jovens no meio urbano:
Porque hoje acontece o seguinte: ele vem pra
cidade tem um salário mínimo, setecentos e oitenta
e oito reais. Um salário mínimo não é nada, mas
acontece o seguinte, muita juventude hoje,eles vêm
pra cidade, trabalham e voltam à noite pra casa do
pai e muitos deles, ainda, casados eles vão no final
de semana fazer um rancho21 na casa do pai,
entende? (entrevista UNICAFES SC)

Dotados dessa percepção de privação de liberdade e penosidade
oriundos do trabalho rural, os jovens saem em busca de um novo espaço
e modo de vida, que extrapolem as relações familiares e de trabalho
vivenciadas no meio rural. Esta percepção e motivação, são dadas
inclusive pelas dificuldades que encontram para que suas ideias e
propostas para a gestão da propriedade sejam respeitadas, como apontam
Dorigon e Renk (2014). Muitos jovens saem em busca de oportunidades
e liberdade para pôr em prática as suas ideias, seus objetivos, construir
um projeto de vida diferente, em especial pela forma patriarcal com que
21

Rancho é uma expressão utilizada no sul do País, que designa a compra de suprimentos para o
mês. Essa prática foi adotada há tempos pelo volume de membros das famílias, havia necessidade
de estocar mantimentos que eram produzidos no meio rural; no período de instabilidade
econômica da década de 1980 essa prática acentuou-se pelas constantes mudanças de preço e
pela falta de mercadorias. Os agricultores têm uma fala recorrente de que os jovens fazem o
“rancho” na casa dos pais no interior porque as famílias produzem uma grande variedade de
alimentos que tem um alto valor agregado, como embutidos, e ainda pelas frutas e hortaliças que
são corriqueiramente produzidas no interior.
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as propriedades são gerenciadas. Portanto compreendem uma relação de
subordinação com o pai, que dificulta a relação de trabalho:
Se os pais não derem oportunidade e às vezes fica
lá o cidadão e a cidadã fica lá com 20, 20 e poucos
anos não tem espaço na família pra fazer alguma
coisa, a tendência é de ela ir buscar fora, e vai
embora, e eu conheço muitas famílias assim, o pai
está lá aposentado e tal, mas passa “quimando
me22” e a juventude não tem essa liberdade... Tem
oportunidade, tem mercado de trabalho, vai
embora, que ali é empregado, mas de outro, não do
pai. (entrevista COOPERTEC)

O meio rural não se caracteriza somente como espaço de produção,
sendo essa concepção crucial para entender as motivações que interferem
na permanência e saída dos habitantes sujeitos desse meio, bem como na
continuidade ou não das atividades realizadas pelos agricultores. A
proximidade do meio urbano e rural possibilita que alguns trabalhadores
rurais possam se ocupar de outras atividades além das agrícolas, ou
mesmo buscarem outras ocupações.
Então, o rural já não é sinônimo só de agricultura,
se faz agricultura no meio rural ainda, mas têm
outras atividades sendo desenvolvidas lá.
Desenvolvem agricultura em tempo parcial, ou têm
outros empreendimentos, às vezes a família
pluriativa, a família trabalha na propriedade e tem
um ou dois membros que tem emprego urbano,
com a renda, a partir daí, de várias fontes.
(Entrevista Pesquisador)

A imposição do modo de vida urbano sobre o rural gera um
processo de resistência e negação do modo de vida rural, por reconhecerse como espaço atrasado e sem sociabilidade, com falta de acesso a
tecnologias e pelas características de seu modo de vida. Brandão (2007)
destaca ainda a importância da retomada desses espaços e tempos rurais
pela valorização de seu capital social, reforçando o importante papel que
cumpre na cultura e na identificação social.
As relações de proximidade entre o rural e urbano estão
intimamente ligadas ao acesso proporcionado a bens de consumo, lazer,
educação, entre outros, não sendo possível identificar uma unidade de
Expressão italiana que significa: “aqui mando eu”.
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pensamento dos entrevistados sobre esta questão. Para alguns
representantes de organizações sociais, o meio urbano atrai por oferecer
mais alternativas; para outros, o meio rural oferece as mesmas
possibilidades que o meio urbano. O que se diferencia é a relação com o
trabalho que ambas oferecem, sendo que nesse aspecto o meio rural
oferece menos “liberdade”, trabalho mais “penoso” e acesso restrito aos
direitos trabalhistas: “[...] não fica na agricultura se não tiver muito
conforto e ele é atraído por essas questões aí, ele é atraído pelo mundo
urbano, entende?” (Entrevista UNICAFES SC).
Essa “atração” pelo meio urbano foi compreendida pelos
entrevistados com uma das principais causas da não sucessão, na medida
em que os jovens vão em busca de liberdades que não encontram no meio
rural e de um trabalho menos penoso e braçal.
É um serviço muito difícil, então veja bem, se for
tocar dele fazer esse serviço braçal que nem fazia
nos anos 80 não ficam! Não adianta! Aí não adianta
nem você ter casa bonita, não adianta, o pai dele
dizer o seguinte: “ó te dou dois salários-mínimos
por mês e você fica?”. Não fica, entende? Enfrentar
o sol de hoje, outras coisas assim, se não tiver um
trator mais moderno, pra ele fazer esse trabalho ele
não fica. (Entrevista UNICAFES SC)
[...] tem custo alto, um retorno de renda a princípio
baixo pro agricultor, um processo de trabalho que
ele não é descente pro agricultor, tipo, ele ter que
trabalhar 12, 14, 16 horas no sol, na chuva, no
pesado, sem máquinas adequadas também.
(Entrevista FETRAF)
Não dá para fazer canteiro na enxada. Dói as costas,
é ruim, é sacrificoso, etc, etc. Então se não tiver a
política de governo, não. Algumas coisinhas vamos
fazendo, nós vamos tratando a dor, mas a causa da
dor, nós nunca vamos encontrar ela. (Entrevista
MST)

As relações de trabalho que se estabelecem entre o meio urbano e
rural de acordo com os entrevistados, são muito desiguais e cruciais,
fazendo com que os jovens escolham por se fixar no meio urbano. Alguns
exemplos dados são: carga de trabalho fixa, remuneração fixa, direitos
trabalhistas e previdenciários, liberdade para investir a sua remuneração,
penosidade no esforço do trabalho, trabalhar sem garantia de renda, fim
de semana livre, férias remuneradas, dentre outros. No meio rural é
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necessário trabalhar “365 dias por ano, chuva ou sol, feriado ou não”
(Entrevista CRESOL), sendo mencionada a forma de produção do meio
rural como “prisão”, com uma alta demanda de trabalho, pouca
possibilidade de descanso e baixa remuneração.
Esses discursos se relacionam a concepção do meio urbano como
espaço de “oportunidades”, que na realidade promove um modelo
hegemônico de produção e de exploração da mão de obra, indicando uma
“idealização” deste contexto, denominado por Veiga (2004), como
hierarquia urbana. O rural idealiza o urbano, pois não reconhece nele as
graves formas de exploração da mão de obra e de relações de trabalho
estabelecidas, a exemplo das baixas remunerações, acidentes de trabalho,
trabalho escravo, disputa, exigências e padrões de produtividade, assédio
moral, entre outros. O comércio exige uma carga de trabalho excessiva,
inclusive aos domingos e feriados. No chão de fábrica, a exemplo dos
abatedouros, existem muitas relações de trabalho desumanas, altas
jornadas de trabalho e um espaço de sofrimento físico e psicológico
intenso (DAL MAGRO et al,2014)
Diante destas questões, coloca-se a necessidade de estabelecer uma
nova perspectiva de organização do meio rural, pois a saída para o meio
urbano não resolve os graves problemas de relações de trabalho que se
instituem tanto no meio urbano quanto no meio rural, pois ambos estão
subordinados as exigências de mercado. Portanto, tanto no meio urbano
quanto no rural é preciso desenvolver novas relações de trabalho e
consumo a fim de estabelecer novas lógicas de desenvolvimento. Isso se
dá sob pena de perder todo um conhecimento e liberdade, submetidos às
novas lógicas de produção e de mercado pautadas no modelo de produção
capitalista, que incentiva a competição, a concentração de renda e poder.
Aliado a isso, é preciso reiterar que os direitos trabalhistas dos
agricultores rurais são extremamente recentes. A aposentadoria para o
trabalhador rural foi criada em 1963 com a constituição do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), no qual somente os
homens eram reconhecidos como trabalhadores rurais. Ainda a legislação
trata que a aposentadoria deve ser medida pela idade do trabalhador e não
pelo tempo de serviço. (Lei 8213/1991)
Portanto, há necessidade de elaborar novas lógicas que
reconheçam, inclusive, a importância da relação e da dialogicidade entre
rural e urbano. A produção de alimentos, a produção da diversidade, a
conservação ambiental, perpassam por um meio rural equilibrado e com
oportunidades para permanência e reprodução social das famílias. Os
entrevistados reportam em diversos momentos que a melhoria da
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qualidade de vida da sociedade depende dessa relação mais saudável entre
meio urbano e rural:
Então, tem gente que não gosta de política, mas
você definir qual leite você vai comprar é um ato
político, porque você vai fortalecer determinado
público. Então, eu acho que está ficando muito
tímida essa organização do rural e do urbano, acho
que tem que avançar bastante. (Entrevista SABOR
COLONIAL)

Os diálogos, avanços e desafios entre o meio rural e urbano não
foram pontos de convergência entre os entrevistados, pois ao passo que
alguns apontam distanciamento, submissão e preconceito entre os modos
de vida, outros também apontam que atualmente o acesso entre o meio
rural e urbano está facilitado. Alguns entrevistados acreditam que jovens
urbanos e rurais têm oportunidades e desafios muito diferentes no acesso
à educação, lazer, tecnologia, mercado de trabalho, entre outros:
Bom, acho que sem dúvida nenhuma a juventude
urbana tem muito mais oportunidades, porque tem
acesso, é mais fácil acesso a formação, ensino, há
oportunidades de emprego no meio urbano, embora
ultimamente tenha afetado bastante a população
urbana o desemprego. Mas não viver naquele
isolamento que muitas vezes aquele jovem no meio
rural vive. Sem dúvida nenhuma as possibilidades
que os jovens do meio rural têm são bem mais
restritas que no meio urbano, mesmo no acesso à
questão de cultura, lazer e tal. (Entrevista
Pesquisador).

Outros entrevistados afirmam que não há diferenças nas
oportunidades oferecidas a juventude do meio urbano e rural, pois com o
desenvolvimento tecnológico, tais como acesso à informação (internet,
redes sociais, celulares, computadores), mobilidade social (barateamento
e possibilidades de aquisição de carros, motos), processos produtivos
tecnologizados (tratores, colheitadeiras, insumos), e o crescimento
populacional as fronteiras entre urbano e rural foram encurtadas:
Olhe, hoje está muito próximo o urbano com o
rural. Então o jovem que está no rural ele tem essa
facilidade para buscar as coisas no meio urbano.
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Ele tem os acessos à universidade, às vezes precisa
também ter um pouco do incentivo familiar.
(Entrevista SABOR COLONIAL)
O acesso à tecnologia hoje existe em qualquer
canto do País, embora o governo tenha, na minha
opinião, demorado demais pra levar o sinal do
celular no interior, essa tecnologia é pra ter, até o
final do ano, 90% do território nacional rural ter
sinal de telefonia. (Entrevista CRESOL)
Hoje não está inacessível pros jovens rurais, [...]
quem sabe não tenham 100% do que nós queremos,
mas tem oportunidades. Eu acho que o
conhecimento, embora ele está distante [...]. De
pegar essas informações e disponibilizar pro
agricultor, pros jovens, incentivar redes de
comercialização, redes de produção, de
industrialização e comercialização (Entrevista
COOPERTEC)

E há ainda uma perspectiva de que o meio rural oferece melhores
oportunidades aos jovens, uma vez que mantêm padrões de vida mais
saudáveis, com maior liberdade, com maiores condições e acesso a
políticas públicas em se comparando as políticas para os jovens urbanos
disponíveis pelas instâncias públicas. Isso pode ser observado conforme
expressam os entrevistados abaixo:
[...] eu acho que a juventude rural é muito mais
saudável, não quero criticar a juventude urbana
assim, mas a juventude rural, pelo que eu noto
assim, ela é muito mais saudável, [...]A juventude
urbana, muitos não têm onde ir, vão na danceteria
e não tem muito jogo pra participar assim, parece
que é mais assim, não sei também porque a gente
não participa lá, não sabe, mas eu vejo que a nossa
juventude pelo menos aqui da nossa comunidade,
eles não ficam na cidade. (Entrevista MMC)
Eu acho que no urbano é pior! No meu
entendimento é pior! Não tem políticas do urbano
para fazer com que o jovem permaneça no
perímetro urbano. [...] cada um tem que se virar.
(Entrevista UNICAFES SC)

Para alguns entrevistados, o meio urbano atrai por oferecer mais
alternativas; para outros, o meio rural oferece as mesmas possibilidades
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que o meio urbano. Essas diferenças de percepções podem ser
compreendidas a partir de um espaço diversificado em que cada
organização está inserida e de que estratégias são desenvolvidas nesses
espaços. Portanto, não há uma única concepção das organizações
entrevistadas sobre quais são os limites e desafios para a juventude rural,
mas uma diversidade de percepções que são construídas a partir das ações
desenvolvidas na atuação das organizações nas microrregiões em que
atuam.
O Oeste de Santa Catarina é constituído por uma extensão de área
pequena se comparado com outras regiões do Brasil, com uma densidade
demográfica consideravelmente grande. Quando falamos em rural,
portanto, precisamos levar em conta os espaços distantes dos centros
urbanos e considerar que um país com uma diversidade e uma extensão
territorial tão vasta como o Brasil, implica pensar que ainda há muita
desigualdade e dificuldade, em especial no meio rural no acesso a
tecnologias e políticas sociais. Essa diversidade está expressa, inclusive,
na região Oeste, pois não podemos compreender que o rural é o limítrofe
do urbano. Existem espaços de difícil acesso, com falta de políticas
públicas na região, que precisam ser levados em conta para compreender
as dificuldades vividas pelo meio rural.
A escolha pela permanência ou saída do campo e o processo
sucessório não é alvo de grandes discussões e planejamentos nas famílias
rurais de acordo com Strapassolas (2014), o qual reforça que em famílias
menos capitalizadas a saída em busca de melhores condições é mais
comum que entre as mais capitalizadas. Isso se dá uma vez que a
possibilidade de aquisição de bens materiais pelos pais garante o acesso
a bens de consumo desejados pelos jovens (carro, moto, maquinários).
Aliada a essa problemática, há pouca discussão na família, conforme
exposto pelos entrevistados, sobre o processo sucessório. As famílias
tendem a não discutir quais serão os sucessores, a forma de gestão do
trabalho, ou ainda não permitem a participação na tomada de decisão
sobre a unidade produtiva familiar. (RENK e DORIGON, 2014)
A saída dos jovens do meio rural para estudar também é uma marca
que desenha o espaço rural e seu esvaziamento, em que os pais
apresentam uma baixa escolaridade e encaminham os filhos para busca
de educação formal, conforme aponta o estudo de Zago (2016). Em
contato com outros espaços, a saída do rural e a busca de novas
experiências significa acúmulo de saberes e, portanto, experiência de
vida. Isso é apontado por Renk e Cabral Jr (2002) em estudos sobre
imigração internacional. O retorno ao rural e ao local de origem é, por
vezes, concebido como retrocesso pelos agricultores.
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Nem as próprias famílias estão discutindo essa
questão, [...] as famílias não discutem a questão da
sucessão, vão postergando, postergando, e aí acaba
que o jovem, muitas vezes nessa indefinição, quem
vai ficar, quem vai sair, acaba saindo também e
todos optam por sair. (Entrevista Pesquisador)
[...] a família demora muito pra discutir quem que
vai fazer a sucessão na propriedade, e o jovem não
participa dessa tomada de decisão, do que vai
plantar, de decidir que tipo de produção vai fazer,
que tipo de projeto investir, então a família vem
seguindo aquela forma tradicional de plantio.
(Entrevista FETRAF)

Pesquisas realizadas entre 1996 a 2001 apontam que os padrões
sucessórios na agricultura familiar têm sofrido drásticas mudanças.
Também apontam para a necessidade de implantação de políticas que
privilegiem a participação e autonomia do jovem na produção familiar no
âmbito rural para promover a sucessão (ABRAMOVAY, 1998;
SILVESTRO, 2001).
Além disso, é importante destacar que as mudanças nos processos
sucessórios ocorrem também pela mudança nos padrões de herança,
conforme destaca Renk (2000). A autora discute que a aquisição da terra,
em grande medida, advinha do esforço do casal, e a herança da mesma
obedecia ao minorato, sendo que as terras não eram grandes o suficiente
para promover a permanência no campo de todos os filhos.
Logo, esses processos e mudanças geradas pelos novos padrões
sucessórios e suas consequências têm gerado novas formas de
organização na agricultura familiar e definição de uma agenda política
voltada para as demandas da agricultura familiar em seus mais diversos
aspectos. Podemos citar como pautas ações voltadas a superação da
pobreza rural, programas habitacionais, crédito agrícola, assistência
técnica e sucessão familiar, sob pena de fragilizar a continuidade de um
projeto de desenvolvimento social.
Portanto, as organizações sociais que representam e constroem
esse modelo de desenvolvimento precisam de uma definição clara de
quais serão os passos para promover o fortalecimento da agricultura
familiar, construindo ferramentas que possibilitem o acesso e a
construção de demandas que os jovens apresentam para permanecer no
meio rural. Mais que isso, exige a inserção dos jovens em organizações
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sociais, como representantes de suas próprias demandas para consolidar
a agricultura familiar.
No próximo capítulo veremos como as organizações sociais no
Oeste de Santa Catarina organizaram-se, a partir das demandas e
necessidades sociais que eram vividas pelos agricultores. Discutiremos
também as políticas públicas e as ações dessas organizações para a
promoção do projeto de desenvolvimento ao meio rural, desvelando os
principais estrangulamentos que implicam na sua reprodução.

4 AÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS
PÚBLICAS VOLTADAS À AGRICULTURA FAMILIAR E O
PROCESSO SUCESSÓRIO NO OESTE CATARINENSE
Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda
e ter acompanhado essa marcha que, como outras
marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade
amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos
chamados “sem terra”. Eu morreria feliz se eu
visse o Brasil cheio, em seu tempo histórico, de
marchas. De marchas dos que não tem escola,
marcha dos reprovados, marcha dos que querem
amar e não podem, marcha dos que se recusam a
uma obediência servil, marcha dos que se
rebelam, marcha dos que querem ser e estão
proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as
marchas são andarilhagens históricas pelo mundo
(...).E o meu apelo, o meu desejo, o meu sonho, é
que outras marchas, se instalem nesse país, por
exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela
superação da sem-vergonhice que se instalou
nesse país, quer dizer, eu acho que essas marchas
nos afirmam como gente, e como sociedade
querendo democratizar-se. (Paulo Freire, 2007)

O presente capítulo tem por objetivo descrever quais são as ações
desenvolvidas pelas organizações sociais participantes desse estudo, bem
como quais são as políticas públicas instituídas para superação ou
amenização das dificuldades sociais encontradas pelos agricultores
familiares e que atualmente refletem sobre o processo de sucessão
familiar.
A compreensão da importância da agricultura familiar está além
dos dados econômicos que são resultados da sua produção. Segundo o
CNDRS/Condraf (2010), um projeto de desenvolvimento rural precisa
atentar para os mais diversos aspectos que são produzidos no meio rural,
e as políticas públicas instituídas devem estar alicerçadas com o modelo
de desenvolvimento integral. Portanto, o meio rural como espaço de vida
e produção, precisa estar amparado pelo Estado na promoção da
qualidade de vida e possibilidades de permanência e reprodução social.
A fim de discorrer sobre o papel do Estado e a organização da
sociedade civil no que diz respeito à agricultura familiar, este capítulo foi
produzido organizado em três itens. O primeiro discute o processo
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histórico das organizações sociais representativas da agricultura familiar
no Oeste de Santa Catarina; o segundo discorre sobre as ações que são
executadas atualmente pelas organizações sociais, bem como sobre as
políticas públicas implantadas, tecendo relações com a problemática e a
contribuição desses programas para a promoção da sucessão familiar no
meio rural. O terceiro destaca quais são as necessidades ou demandas para
a consolidação da agricultura familiar e garantia de sua reprodução social.

4.1 O PROCESSO HISTÓRICO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
NO OESTE CATARINENSE
“Sonha e serás livre de espírito... luta e serás livre
na vida”. (Che Guevara)

Reconhecer como as organizações sociais que representam a
agricultura familiar consolidam-se, mobilizam-se e constroem suas
pautas é fundamental para compreendermos as ações que elas
desenvolvem e quais agendas defendem. Faz-se importante também para
compreender as formas de luta que são constituídas por elas na defesa de
um “projeto de desenvolvimento”.
Em decorrência das entrevistas, usarei o termo “projeto de
desenvolvimento” para me referir ao modelo de desenvolvimento rural
que as organizações sociais se remetem nas entrevistas de seus
representantes e nos documentos no momento de sua constituição.
As organizações começam a se constituir a partir dos anos de 1980
como resposta à necessidade de organização para pautar um novo projeto,
contrário ao imposto pela Revolução Verde, que incentivasse processos
de cooperação, luta por direitos sociais e por uma forma de produzir mais
próxima das necessidades dos agricultores. Como explica o entrevistado
representante da FETRAF:
[...] esse projeto ele traria um conceito novo de
relação com a sociedade, de disputa de políticas
públicas, de visão de governo, de solidariedade, de
relação entre as pessoas. Então a cooperação ela é
bastante
incentivada,
o
associativismo,
cooperativismo, bastante incentivado, a formação
de grupos, constituição de grupos, era bastante
incentivado, e também claro o fortalecimento da
agroecologia, agroindústrias familiares. Esses
foram os grandes debates que nós fizemos: ligar a
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luta do movimento sindical com o projeto de
desenvolvimento. (Entrevista FETRAF)

O que é reconhecido como êxodo rural é resultado de políticas de
segregação e exclusão dos pequenos produtores, que mudam para os
centros urbanos para trabalhar na indústria e no comércio, gerando outros
problemas sociais como a favelização, a falta de condições de vida, o
desemprego e o inchaço das cidades. A partir desse contexto surgem no
Brasil os primeiros movimentos organizados pela distribuição da terra e
redemocratização do espaço rural, demarcados pela exigência de políticas
públicas que privilegiassem a permanência no meio rural.
No Oeste de Santa Catarina os movimentos sociais passaram a se
organizar a partir da década de 1980, momento em que surgem: MST
(Movimento dos Sem-Terra), MMA (Movimento das Mulheres
Agricultoras, que mais tarde passa a ser denominado de Movimento das
Mulheres Camponesas) e MAB (Movimento dos Atingidos por
Barragens). As pautas desses movimentos passavam pelo acesso à terra,
pela igualdade de gênero e pela inclusão de trabalhadores excluídos do
direito à terra.
Nas décadas de 70 e 80, no entanto, o Oeste
Catarinense conheceu profundas transformações
econômicas, sociais e políticas. O início do
processo de industrialização, baseada na
agroindústria, e a crescente submissão da pequena
produção à sua lógica, juntamente com o
esgotamento da fronteira agrícola, determinaram
uma profunda crise na produção tradicional, que
caracterizava predominantemente a região. (POLI,
2002, p. 175)

É importante destacar que se realizou um recorte de tempo e espaço
para realização dessa pesquisa. Isso foi necessário para caracterizar o
contexto social e histórico que embasou a pesquisa, entretanto em outros
períodos e locais houve movimentos sociais da agricultura familiar. Além
disso, esse conceito de agricultura familiar é recente, como já foi
destacado no primeiro capítulo, portanto algumas organizações sociais
utilizam outros conceitos nas suas lutas históricas, mas possuem uma
aproximação com o projeto de sociedade dos movimentos sociais.
A primeira grande mobilização que se tem registro foi a
“Mobilização contra a farsa da peste suína”, que reuniu 20 mil
agricultores na cidade de Chapecó em 15/10/1980. A motivação dessa
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organização foi em decorrência da perda de matrizes suínas, constatandose a existência de uma peste suína africana, que na percepção dos
movimentos sociais da época foi uma forma de impor o modelo de
integração das agroindústrias convencionais para manter um controle de
rentabilidade e produção sobre os suínos. A partir dessa lógica ocorreu
uma concentração da produção, uma vez que os pequenos produtores,
pela falta de crédito e estrutura, não conseguiram atender as exigências
das agroindústrias para manter o padrão de produção. (FIORENTIN e
ORO, 2002).
A partir das entrevistas realizadas, os representantes do movimento
da agricultura familiar apontaram para uma linha de convergência desta
trajetória de constituição dos movimentos sociais: o papel fundamental da
Igreja Católica no processo organizativo dos trabalhadores. As CEBs Comunidades Eclesiais de Bases – iniciaram na década de 1970-80 um
profundo processo formativo/organizativo dos trabalhadores que
discutiam um novo projeto de desenvolvimento, do qual surgem grande
parte dos movimentos sociais organizados marcado por um contexto de
disputas, de empobrecimento da classe trabalhadora e, especialmente, de
falta de políticas públicas para essa população. As ações de formação
através das CEBs estavam alicerçadas na construção de um projeto
alternativo, em que os movimentos sociais mantêm um papel importante,
pois surgem como resposta concreta dos trabalhadores organizados, à
falta de políticas públicas para as demandas emergentes.
Um dos agentes sociais representativos do meio rural e que formou
diversas lideranças que mobilizaram a constituição de grupos
representativos foi a Comissão Pastoral da Terra. Os processos formativos
organizados pela CPT foram os primeiros passos para mobilizar os
agricultores na constituição de grupos sociais que representavam as
bandeiras de luta dos agricultores familiares. Badalotti (2003) cita que
dentre os diversos movimentos sociais originados na década de 1980,
existe uma base político organizativa comum pautada na democracia, nos
processos de formação de base, em um projeto alternativo de sociedade,
e na ligação com a igreja católica. Isso é reconhecido pelos entrevistados
quando dizem:
[...] a igreja católica era muito empenhada nessa
questão de ajudar na orientação, sobre essa questão
que a sociedade estava vivendo. Eu lembro que a
gente olhava muito aquela questão da pirâmide,
que os trabalhadores estavam embaixo e davam
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sustentação para essa pirâmide continuar
(Entrevista MMC)
[...] eu comecei foi ainda lá pelos anos 80. Na época
das organizações, dos movimentos populares, a
minha formação veio de dentro da igreja. Eu fiz
teologia. A formação veio da igreja, de um grupo
de oração, que na época de Dom José Gomes aí ele
fez. Tinha toda uma proposta do pequeno, da
agricultura familiar, ser inserida no meio, nesse
contexto todo na nossa região, de que era o
agronegócio, tinha épocas que se falava da
integração. (Entrevista APACO)

Assim, as organizações sociais representativas da agricultura
familiar iniciam a partir do diálogo dos trabalhadores para a superação de
suas necessidades e como resposta ao modelo de desenvolvimento que foi
adotado a partir de 1970:
Eu acho que isso é um ponto importante, nos anos
90, por aí, começou a se dizer que esse modelo de
desenvolvimento não serve, mas também, por outro
lado, você se desafia a mostrar um outro lado do
modelo de desenvolvimento, e a agroecologia é
base disso, de um outro modelo de
desenvolvimento (entrevista UNICAFES SC)

Dentre as principais pautas que podemos destacar que culminaram
com a consolidação dos movimentos sociais rurais no Oeste de Santa
Catarina, destacamos a oposição sindical (o papel do sindicalismo antes
da oposição iniciada na década de 80-90 era extremamente
assistencialista, com foco no recolhimento de taxas, colaborando com os
órgãos públicos, assistência médica, entre outros) e a Luta pelo acesso e
distribuição de terra, em que diversos agricultores produziam como
meeiros23ou arrendatários24, que também remete à uma relação de
23

É o tipo de trabalhador rural que se ocupa de terras que não são de sua posse, em que ele ocupase de todo o trabalho, e reparte com o dono da terra o resultado da produção. Nesses casos o
dono da terra fornece o terreno, casa e área de cultivo, o equipamento agrícola e animais para
ajudar no trabalho, bem como a matéria-prima. A contrapartida do agricultor é sua força de
trabalho e o resultado dela.
24
Derivado de "Arrendamento", é um tipo de Contrato pelo qual uma das partes concede a outra
o gozo de uma coisa imóvel, mediante retribuição. No arrendamento o agricultor “aluga” o
terreno rural para produção e exploração agrícola ou pecuária e pagam em dinheiro ou no
resultado de seu trabalho.
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subordinação do agricultor com o dono dos meios de produção (nesse
caso a terra, insumos, matéria-prima). (FIORENTIN e ORO,2002)
Além disso, há disputa entre os agricultores que tiveram suas terras
remarcadas por conta da construção de estradas, barragens e em
decorrência do processo de colonização. Nesse item é importante destacar
a constituição da CPT – Comissão da Pastoral da Terra – que foi um
importante espaço de debate e luta pela igualdade de acesso à terra, e
ainda o Grito da Terra, que motivou a luta do MST, dos indígenas
apoiados pela CUT – Central Única dos Trabalhadores.
Conforme aborda Fiorentin e Oro (2002), outra pauta importante
para a consolidação das organizações sociais foi a Igualdade de gênero: a
busca pela igualdade de direitos de gênero também foi palco de diversas
disputas, que culminaram com a constituição do MMC – Movimento das
Mulheres Camponesas, que discute a exclusão das mulheres do
reconhecimento como trabalhadoras rurais, da divisão de terras, do acesso
aos meios de produção, entre outras.
O Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
também teve seu processo organizativo a partir do trabalho de base
realizado pela Igreja Católica e pela Pastoral da Terra (CPT). Mobilizados
pelas problemáticas já citadas no início do capítulo, os trabalhadores,
mediados pela Igreja Católica, debatem alternativas e a necessidade de
organização para os trabalhadores rurais.
No ano de 1979, no noroeste gaúcho, as primeiras terras foram
ocupadas por agricultores que perderam suas terras em remarcações de
área indígena da Reserva Nonoai. A partir daí a Igreja auxilou os
agricultores na construção de uma cultura de “posse” da terra, realizando
formação política e buscando terras que não estivessem ocupadas.
(STRAPAZZON,1998).
Já em 1980 foi ocupada a fazenda Burro Branco, na cidade de
Campo Erê (SC), onde em se iniciou um trabalho mais profundo de
sistematização das ações da Igreja Católica, por meio da CEB. A partir
disso, entre os anos de 1980 a 1985 iniciaram as grandes ocupações no
Oeste de SC, aliadas às ações de formação que discutiram, inclusive, a
melhora da qualidade de vida nos assentamentos (STRAPAZZON,1998).
Desgastados pela Revolução Verde e tomados de um processo de
formação motivado pela Igreja Católica, os trabalhadores rurais
desapropriados de suas terras ou excluídos da produção rural passam a se
organizar e tomar terras improdutivas ou grandes latifúndios que não
produziam. Os três principais objetivos do movimento são: luta pela terra,
luta pela reforma agrária e transformação social. (MST, 2016).
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Apesar da luta principal deste movimento ser pelo acesso e a
democratização da terra, o MST debate e promove ações voltadas às
diversas necessidades dos agricultores como educação, saúde, lazer,
esporte, produção, comunicação, entre outros. O movimento também
possui ações voltadas à busca de formas de produção e de alimentação
saudável e da organização através de redes de cooperação para o processo
produtivo. Atualmente o MST está organizado em 24 estados brasileiros
e em Países da América Latina, estando relacionado ao assentamento de
mais de 350 mil famílias. Organiza-se através de espaços coletivos
totalizando 100 cooperativas, 96 agroindústrias e 1.900 associações.
(MST, 2016).
O Movimento das Mulheres Camponesas tem como um foco, além
do debate das condições de vida no meio rural, o debate sobre gênero,
especialmente no que diz respeito ao papel da mulher e a realidade
doméstica a que estas estão submetidas. (ADÃO, 2011). O primeiro
encontro do movimento foi no dia 1° de maio de 1983, em Itaberaba (SC),
com a participação de 28 mulheres.
A luta das mulheres envolvidas no MMC tem raízes da busca pela
igualdade de gênero nos seus mais diversos aspectos, colocando-se contra
a violência e exploração da mulher. Aliado a isso, o movimento pauta o
debate da produção de alimentos saudáveis com base agroecológica, em
um projeto produtivo que tenha como foco a promoção de espaços
democratizadores e libertadores dos camponeses. A missão do MMC é:
[...] a libertação das mulheres trabalhadoras de
qualquer tipo de opressão e discriminação. Isso se
concretiza nas lutas, na organização, na formação e
na implementação de experiências de resistência
popular, onde as mulheres sejam protagonistas de
sua história. Lutamos por uma sociedade baseada
em novas relações sociais entre os seres humanos e
deles com a natureza (MMC, 2016, s/p)

Os princípios do movimento são a autonomia, democracia, defesa
de uma classe social, promoção de relações de igualdade, luta e defesa
pelo projeto socialista. Os valores do movimento são pautados no
desenvolvimento e valorização do desenvolvimento humano,
solidariedade, luta, igualdade, dentro outros. (MMC, 2016). O
movimento está organizado por setores, com direções municipais,
regionais, estaduais e nacional, assembleia geral e, ainda, possui equipes
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setoriais de luta, formação, finanças, organização, relações
internacionais, relações nacionais e comunicação.
É importante reiterar que o tanto o MST quanto o MMC utilizam
o termo “camponês”. A opção por essa terminologia, segundo os
entrevistados, é porque a agricultura designa uma função de relação com
a terra, mas o trabalho no meio rural é mais que trabalho com a terra,
como é o caso do extrativismo, da pesca, do turismo rural, entre outros,
que não deixam de ser atividades rurais, mas que não envolvem o manejo
do solo para produção.
Já o movimento sindical rural é oriundo do modelo de sindicalismo
urbano, a partir das mobilizações a partir do “Grito da Terra Brasil”. Esse
movimento teve como foco organizar protestos populares para discutir e
denunciar as dificuldades vividas no meio rural. Já havia um modelo de
sindicalismo na região, coordenado pela Contag (Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura), portanto, o movimento sindical surge
como movimento de oposição. (PICOLOTTO, 2014)
A partir do movimento de oposição, aliados a base do MST e a
CUT, segundo Picolotto (2014), mobilizados ainda pelas Comunidades
Eclesiais de Base, surge o movimento que culminou com a constituição
da Fetraf Nacional - Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar.
A Fetraf Sul – Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar da Região Sul é uma organização sindical de Base Cutista
(filiada a CUT – Central Única dos Trabalhadores).Fundada no ano de
2001, surge como resposta aos sindicatos assistencialistas, apresentando
uma proposta de representar os interesses dos agricultores familiares:
“[...] é uma organização diferenciada das outras organizações do campo,
articulando a luta política de forma integrada (visão global) com a
organização econômica/social, construindo caminhos e alternativas
concretas para os agricultores e agricultoras familiares” (Fetraf Sul, 2016,
s.p).A Fetraf atua nos três Estados da Região Sul, somando 25 sindicatos
no Estado de Santa Catarina, 41 sindicatos no Estado do Paraná e 25 no
Estado do Rio Grande do Sul, totalizando 91 sindicatos.
Segundo dados da organização, a proposta de representação se
estende para além das relações de trabalho estabelecidas pelo agricultor
familiar, mas visa o desenvolvimento de um projeto político organizativo
de base sindical, com o cunho de proporcionar um projeto social
alternativo. Nesse aspecto, a Fetraf Sul atua na representação dos
sindicatos filiados e dos agricultores, atuando na negociação com as
esferas públicas; implantação e organização.
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Com relação a sua ação sindicalista, é preciso reforçar que a Fetraf
Sul foi fundada como papel principal de “[...] implantar um sindicalismo
novo, classista, democrático, massivo e propositivo, com capacidade de
organização nas comunidades e municípios, de mobilização e pressão por
melhores condições de vida e de elaboração e negociação de políticas com
o Estado e a sociedade” (Fetraf Sul, 2016, s.p).
Os sindicatos locais não assumiam o debate político e tinham
pouca ação político organizativa para trabalhar ações de mobilização.
Esse foi um contexto comum para a constituição do MST, do MMC,
Apaco e Fetraf. (Strapazzon,1998).
Já os movimentos da Via Campesina no Brasil, surgem a partir do
rompimento com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a partir do
debate do modelo de sindicalismo. Segundo Picolotto (2014), até o ano
de 1990 as organizações sociais que se originaram no movimento de
formação da Igreja Católica através das CEBs, estavam organizando-se
para formar um novo sindicalismo. Entretanto, pelas dificuldades de
constituir uma nova federação, passaram a compor chapas de oposição e
foi constituído um departamento do movimento rural na CUT, e através
dele que foi se organizando o movimento rural, no qual o MST era
parceiro. Essa dificuldade fez com que houvesse acordos políticos entre
as centrais sindicais, e a participação da CUT na Conferência da Contag,
resultando em um Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário. Esses acordos resultaram no rompimento com o MST da base
política da CUT, juntando-se ao movimento da Via Campesina.
A Via Campesina é um movimento internacional, que pauta a
discussão do modelo de desenvolvimento de forma mais complexa que
somente as relações de produção no meio rural. Há uma estrutura de
oposição ao capitalismo de forma mais concreta, não fomenta a inclusão
do agricultor como produtor de matéria prima, portanto, discute o projeto
de desenvolvimento da sociedade desde a aquisição da terra até a
distribuição do resultado do seu trabalho. Além disso, concebe a
perspectiva de “camponês”, pois compreende que agricultor engloba
somente o cuidado com a terra, conforme expressa a entrevistada do
MMC:
Mas a gente acha que a gente é camponesa porque
mora no campo. Porque a gente trabalha no campo
e, quem trabalha no campo [...] é camponês, não
agricultor, não significa que tem que ser agricultor
né, [...] tem as quebradeiras de coco, por exemplo,
elas não são agricultoras, porque elas não lidam
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com a terra, não fazem a agricultura, mas elas
vivem de um produto, que seria o coco, e do campo
e elas tiram o ganha pão delas do campo, então para
nós elas são camponesas e elas participam também
do movimento. [...] e trabalhamos a questão da
maioria no regime familiar. (entrevista MMC)

Portanto, os movimentos organizados a partir da Via Campesina
mantêm uma lógica e uma concepção diferenciada dos demais
movimentos descritos. Esses movimentos têm aproximações e
desencontros, mas partem da mesma base político organizativa com o
trabalho de base da Igreja Católica, através das CEBs, discutindo um
projeto político para a sociedade, pautada nas relações do urbano com o
rural, nos direitos políticos e sociais dos agricultores, com a forma de
produção sustentável e solidária, dentre outras pautas.
A primeira organização social representante da agricultura familiar
formalmente constituída na Região estudada é a APACO - Associação
dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense, em 1989. Seu objetivo
estratégico é estimular e assessorar o desenvolvimento da agricultura de
grupo na Região Oeste de Santa Catarina por meio de projetos pautados
na Agroecologia; Agroindústria familiar; Comercialização Justa;
Assessoria Técnica; Gestão agrícola associativista; Crédito Solidário;
Capacitação e Intercâmbio; Desenvolvimento rural sustentável e solidário
(APACO, 2016). A APACO é reconhecida como propulsora na
constituição das demais organizações que hoje estão consolidadas na
Região, pois discutia com os agricultores as alternativas econômicas,
sociais e políticas necessárias a partir das suas demandas e necessidades.
O debate em torno da criação da Apaco desdobrou-se na
constituição de diversas organizações sociais que depois passaram a se
constituir como organizações sociais, a exemplo da Ucaf (Unidade
Central das Agroindústrias Familiares Rurais), da Cooperativa Central
Sabor Colonial e as cooperativas de crédito Cresol. A Sabor Colonial é
uma Central de cooperativas que tem por objetivo articular os agricultores
organizados em cooperativas e agroindústrias familiares para promover
alternativas de comercialização. As ações da Sabor Colonial são
desenvolvidas visando:
[...] a defesa econômico-social e de organização
dessas
cooperativas,
proporcionando-lhes
condições para exercício e desenvolvimento de
suas atividades, prestar serviços e coordenar a
compra e venda de gêneros alimentícios da
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agricultura familiar e organizar o trabalho e
operação das cooperativas filiadas, observando os
princípios de livre adesão a todos, bem como
observar os princípios éticos e morais considerados
fundamentais; atuar e promover o enfoque
agroecológico a ser aplicado nos processos
produtivos industriais e rurais das atividades das
cooperadas e atuar na defesa das questões
relacionadas à preservação do ambiente e da
ecologia (Sabor Colonial, 2016)

A Sabor Colonial foi fundada em 02/08/2010, possui 18
cooperativas de produção filiadas, e promove atividades políticos
organizativos, concorre em editais da alimentação escolar, realiza a venda
por meio das cadeias curtas, entre outras atividades necessárias para a
operacionalização e organização política de suas associadas. As
cooperativas filiadas localizam-se na Região do Oeste e Extremo Oeste
de Santa Catarina.
A Cooperativa mantém uma sede própria com ponto de
comercialização junto ao Mercado Público de Chapecó (SC), para
atendimento ao público e como central administrativa para entrega de
produtos. Vêm atendendo editais de fornecimento de alimentação escolar
pelo PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa
Nacional de Alimentação Escolar), centralizando e escoando a produção
dos agricultores organizados em cooperativas de produção e
agroindústrias.
Além disso, fornece a marca “Sabor Colonial”, que foi difundida
através da organização de base da Apaco, que orienta os consumidores da
origem dos produtos com essa marca, ou seja, garante que a origem da
produção é da agricultura familiar e que mantêm uma lógica produtiva
diferenciada, com o enfoque cultural e com menor industrialização.
(Sabor Colonial, 2016, s.p).
As organizações de base produtiva como a Apaco e Sabor Colonial
foram organizadas a partir da demanda dos agricultores, mas a dificuldade
de acesso ao crédito permanecia como um desafio para a viabilização do
modelo de produção da agricultura familiar. Até início da década de 1990,
além de não existir uma política de crédito específica aos agricultores
familiares, estes não tinham patrimônio e bens que pudessem ser
utilizados como garantias para adquirir crédito nas instituições
tradicionais e os juros eram altos.
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A partir dessa necessidade os agricultores passam a se organizar
em fundos rotativos25 solidários de crédito, a fim de buscar alternativas
para viabilizar financeiramente suas propriedades. A partir dessas
experiências os trabalhadores rurais se organizaram por meio de
cooperativas de crédito, com o objetivo de formalizar o crédito com uma
ferramenta própria. Essas cooperativas são conhecidas como Credis, e a
primeira cooperativa autorizada a funcionar pelo banco Central do Brasil
localiza-se em Quilombo (SC) no ano de 1993, posteriormente em Seara
(SC) e Curitibanos (SC). Com o lema “poupar, planejar e investir”.
Inspirados nessas experiências surgem as primeiras cooperativas com o
nome Cresol, oriundas do sudoeste do Paraná, sendo que as as
cooperativas de crédito passam a se organizar em um sistema,
denominado Cresol Baser no ano de 1995. As Credis passam a integrar o
sistema a partir de 1996, ampliando a atuação das cooperativas de crédito
com interação solidária (CRESOL CENTRAL SC/RS, 2016)
O sistema de cooperativas de crédito expande-se nos anos
seguintes, consolidando-se em três centrais de crédito independentes que
atendem a 12 estados brasileiros. A Cresol Central SC/RS, uma das
centrais participantes da pesquisa, atua em 5 estados e tem mais de 100
mil agricultores associados. Esta cooperativa tem como missão “[...]
fortalecer e estimular a interação solidária entre agricultores e
cooperativas, através do crédito orientado e da educação financeira, com
a construção do conhecimento, visando o desenvolvimento sustentável”
(CRESOL CENTRAL SC/RS, 2016, s.p)
Além do crédito, as cooperativas da Cresol possuem uma ênfase
na orientação ao crédito, o que necessita um trabalho voltado à assistência
técnica, para qualificação da aplicação do crédito. Com foco nesse
aspecto, a Cresol constituiu no ano de 2001 uma central de serviços para
oferecer assistência técnica e qualificação aos seus associados. A
Cooperativa Central de Tecnologia, Desenvolvimento e Informação –
Coopertec – responde a essa necessidade prestando serviços de
qualificação profissional, assistência técnica e extensão rural através de
recursos públicos; ações de desenvolvimento sustentável e tecnologia.
Atua no desenvolvimento de projetos de bioconstrução, aplicação de
tecnologias sociais e alternativas, a exemplo dos aquecedores solares de
baixo custo (ASBC), instalação de carneiros hidráulicos, biodigestores,
permacultura, produção orgânica, entre outras.
25

Os fundos rotativos são pequenos depósitos comunitários, geridos pelos próprios membros, ou
por pequenos fundos sociais que são utilizados para financiar com menor burocracia
investimentos produtivos de comunidades. (CRESOL CENTRAL SC/RS)
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No seu foco de atuação – assistência técnica – a Coopertec
participa das chamadas públicas para aplicação de recursos públicos,
desenvolvendo projetos de diversificação da produção em áreas de cultivo
de tabaco, incentivando a produção alternativa de base agroecológica, a
qualificação da gestão das unidades produtivas familiares, fomentando a
organização em escala dos produtos familiares. (Coopertec, 2016)
Outra organização social que se originou das organizações sociais
é a Unicafes – União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar
e Economia Solidária, fundada em 2005. O objetivo da Unicafes é: “[...]
ser um instrumento para os agricultores e agricultoras familiares, visando
o desenvolvimento sustentável nas ações de apoio para os associados”
(Unicafes, 2016, s,p). Além disso, “[...] propõe a inclusão social dos
cooperados articulando iniciativas econômicas que ampliem as
oportunidades de trabalho, de distribuição de renda, de produção de
alimentos, das melhorias de qualidade de vida, da preservação da
biodiversidade e da diminuição das desigualdades” (Unicafes, 2016, s.p).
A Unicafes organiza-se por Estado, sendo sediada em Brasília
(DF), possui atualmente 17 Unicafes estaduais. O papel primordial da
organização é atuar como uma “Base de Serviço” para as mais de 1.100
cooperativas filiadas. Suas ações são voltadas para a organização,
formação, realização de estudos e intercâmbios, realização de parceiras e
convênios, bem como a qualificação técnica e operacional das suas
associadas. Atua no sistema de rede, em que há a Central, as bases
estaduais e as cooperativas filiadas. No Estado de Santa Catarina, a
Unicafes foi fundada em 2006, possui 74 cooperativas filiadas nos ramos
de habitação, crédito, produção, comercialização, trabalho e fabricação.
(Unicafes SC, 2016).
A história dessas organizações, portanto, está pautada em um
“projeto de desenvolvimento” que a agricultura familiar pretendia
produzir a partir de dificuldades vividas para reprodução social desse
modo de vida e de produção. Os processos organizativos ea formação
político-ideológica tiveram um papel fundamental para conceber e
desenvolver projetos alternativos para garantia e acesso a direitos. A
situação em que os agricultores se encontravam na década de 1980 era de
muita dificuldade para a produção, comercialização e investimento nas
propriedades rurais, em especial pela falta de acesso a políticas públicas:
Na época em que foi constituída lá em Quilombo,
em 1993, nós tínhamos 1300 agricultores, 1300
famílias produzindo lá, dessas apenas 70 tinham
acesso ao crédito, as demais não tinham, então foi
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frente a essa necessidade a Cresol lá em Quilombo
ela se constituiu e abriu portas ao crédito pra quem
não tinha acesso ao crédito. Não por não ter
capacidade, por não ser prioridade nos bancos
tradicionais (entrevista CRESOL)

Embora existam diversas organizações que hoje representam e
pautam políticas públicas para o meio rural é importante destacar que nem
todas as pautas que motivaram a organização dos movimentos sociais da
Região foram totalmente superadas, conforme relato da APACO: “Teve
avanços. Teve muitos avanços. Mas nós ainda precisamos avançar
muito”. (Entrevista APACO).
A partir da percepção do papel que essas organizações representam
para a reprodução da agricultura familiar é preciso destacar que a
trajetória histórica descrita é fruto da organização dos trabalhadores em
prol da garantia e acesso aos direitos a partir do projeto de
desenvolvimento solidário e sustentável. Essa história políticoorganizativa também é um dos mais fortes aspectos que diferenciam a
agricultura familiar de outras estruturas produtivas, pois reforçam um
processo mais amplo e participativo de uma categoria de trabalhadores. E
uma das pautas latentes atualmente é exatamente a promoção de
estratégias que culminem no processo sucessório na agricultura familiar
a fim de garantir sua reprodução.
As organizações acima descritas foram as que participaram da
pesquisa, mas além delas existem diversas organizações sociais que foram
construídas pelo mesmo debate do projeto de desenvolvimento, mas que
não foram entrevistadas. Entre elas podemos citar a COOPERHAF –
Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares. A organização
surge em 2001, através da organização da Fetraf, com o objetivo de
operacionalizar os programas habitacionais ligados a agricultura familiar.
A organização atua nos três Estados do Sul, possui filiais em todos os
estados da abrangência. Seu papel é político no que se refere a discussão
da política habitacional e técnico para a operacionalização da construção
de unidades habitacionais.
A Cooperhaf desenvolve o projeto “Caprichando a morada”, que
tem o foco na construção, reforma ou ampliação de moradias rurais. Esse
projeto desenvolve a assessoria, planejamento e execução das obras, com
recursos de repasse de projetos do PNHR (Programa Nacional de
Habitação Rural) através da Lei 11.977 de 07/07/2009, garantindo os
aspectos legais previstos nessa Lei e a execução de trabalhos sociais para
a população beneficiária da ação.
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A Empresa de Pesquisa e Extensão Rural – Epagri - é uma empresa
pública, com vínculo ao Governo do Estado de Santa Catarina, através da
Secretaria do Estado de Agricultura e Pesca. A empresa surge da fusão
entre a Acaresc (Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa
Catarina) e a Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária (Empasc),
no ano de 1991. (Epagri, 2016)
O objetivo da Epagri é prestar assistência técnica ao meio rural,
através da missão: “conhecimento, tecnologia e extensão para o
desenvolvimento sustentável do meio rural, em benefício da sociedade”.
Os trabalhos de pesquisa, assistência técnica e extensão rural têm como
foco ampliar a capacidade produtiva, a agregação de valor, a
competitividade do meio rural, gerando qualidade de vida e preservação
ambiental. (Epagri, 2016)
Sua estrutura administrativa está organizada em uma sede, na
cidade de Florianópolis, 23 sedes de gerência regional, 10 unidades de
gestão técnica, 13 centros de treinamento, 9 estações experimentais e 4
centros especializados, perfazendo um total de 1654 funcionários, destes
639 são extensionistas e 148 pesquisadores. A Epagri presta mais de 350
mil assistências anuais, atendendo agricultores familiares, pescadores,
ribeirinhos, comunidades indígenas e quilombolas. (Epagri, 2016)
Abaixo apresentamos uma tabela que resume os projetos e ações das
organizações sociais descritas neste item. É importante destacar que essas
organizações são as que partem de um mesmo cunho político e
organizativo, conforme já descrevemos anteriormente.
Quadro 14 - Síntese com as organizações sociais estudadas. Fonte: site
institucional e Estatutos Sociais das organizações
Organização

Setor/tipo

Principais
objetivos

Epagri Empresa de
Pesquisa
Agropecuária e
Extensão Rural
de Santa
Catarina

Assistência
técnica

Conhecimento,
tecnologia e
extensão para o
desenvolviment
o sustentável
do meio rural,
em benefício
da sociedade.

Ano de
fundaçã
o
1956

Projetos e
ações
executados
Promover a
preservação,
recuperação,
conservação e
utilização
sustentável dos
recursos
naturais.
Buscar a
competitividad
e da agricultura
catarinense
frente a

87

MST –
Movimento
dos
Trabalhadores
Rurais sem
Terra

Movimento
Social Político/
organizativo

Reforma
agrária
Luta pela terra
Transformação
Social

1979

APACO Associação dos
pequenos
agricultores do
Oeste
catarinense

Associação
(organização
e orientação
da produção
e
comercializaçã
o)

Estimular e
assessorar o
desenvolviment
o da agricultura
de grupo na
Região Oeste
de Santa
Catarina

1989

Cresol Central
SC/RS –
Cooperativas
de Crédito
Rural com
Interação
Solidária.

Cooperativa Crédito rural

Fortalecer e
estimular a
interação
solidária entre
cooperativas e
agricultores,
através do
crédito

1993

mercados
globalizados,
adequando os
produtos às
exigências dos
consumidores.
Promover a
melhoria da
qualidade de
vida do meio
rural e
pesqueiro.
Incentivo e
promoção a
cultura
Reforma
agrária
Produção
agroecológica
Terra como
função social
Agroecologia;
Agroindustria
familiar;
Comercializaçã
o Justa,
Assessoria
Técnica;
Gestão
agrícola
associativista;
Crédito
Solidário;
Capacitação e
Intercâmbio;
Desenvolvime
nto rural
sustentável e
solidário.
a) proporcionar
assistência
financeira a
seus
associados; o
desenvolvimen
to de
programas de
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orientado e da
educação
financeira com
a construção do
conhecimento
visando o
desenvolviment
o local
sustentável.

Rede Ecovida

Organização

Desenvolver e
multiplicar as
iniciativas em
agroecologia;

1998

UCAF Unidade
Central das
Agroindústrias
Familiares -

Entidade civil
sem fins
lucrativos

1999

Fetraf Federação dos
Trabalhadores
na Agricultura
Familiar

Confederação
- Organizativo

Promover a
inclusão de
pequenos
agricultores
familiares nas
cadeias
produtivas
locais e
internacionais
Articula a luta
política de
forma integrada
com a
organização
econômica/soci
al.

2001

poupança, de
uso adequado
do crédito e de
prestação de
serviços;
eo
desenvolvimen
to de
programas de
educação
cooperativista,
visando o
fortalecimento
dos princípios
e valores do
cooperativismo
Disseminação,
certificação,
fomento à
agroecologia;
aproximar, de
forma
solidária,
agricultores e
consumidores.
Prestar
serviços e
assessoramento
técnico às
agroindústrias
familiares.

Implantar um
Sindicalismo
novo, classista,
democrático,
massivo e
propositivo,
com
capacidade de
organização
nas
comunidades e
municípios, de
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Coopertec –
Cooperativa
Central de
Tecnologia,
Desenvolvime
nto e
Informação

Assistência
técnica

MMC –
Movimento
das Mulheres
Camponesas

Movimento
Social Político/
organizativo

Cooperhaf
Cooperativa de
Habitação dos
Agricultores
Familiares

Cooperativa Habitação

Prestar serviços
de
planejamento,
desenvolviment
o, implantação,
suprimento,
capacitação,
educação,
Assistência
Técnica e
Extensão Rural
(ATER) e
habitação para
a Agricultura
Familiar.
Libertação das
mulheres
trabalhadoras
de qualquer
tipo de
opressão e
discriminação.

2001

Disseminar e
implantar a
política
habitacional,
aliada a
formação e
organização

2004

2003

mobilização e
pressão por
melhores
condições de
vida e de
elaboração e
negociação de
políticas com o
Estado e a
sociedade;
Qualificação
Assistência
técnica e
extensão rural
Desenvolvime
nto Sustentável
Tecnologia

Projeto
Popular de
Agricultura
Camponesa
Ampliação
dos direitos
sociais
Projeto
Popular para
o Brasil:
Participação
política da
mulher na
sociedade
Planejar e
assessorar a
construção de
unidades
habitacionais
para
agricultores e
agricultoras
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política dos
agricultores.

Unicafes SC União
Nacional das
Cooperativas
da Agricultura
Familiar e
Economia
Solidária

Cooperativa Político/
organizativo

Tornar o
cooperativismo
um instrumento
popular de
desenvolviment
o local
sustentável e
solidário dos
produtores e
agricultores
familiares,
articulando
iniciativas
econômicas
que ampliem as
oportunidades.

2006

familiares e
trabalhadores
urbanos,
outorgando a
seus
associados o
direito de uso e
gozo exclusivo
das habitações.
Efetuar os
planos e
projetos para
melhoria das
habitações dos
associados.
Articular,
integrar e
representar as
organizações
do
cooperativismo
da agricultura
familiar e
economia
solidária do
Brasil,
identificado
com processos
de
desenvolvimen
to local
sustentável.

Fonte: Elaboradora pela autora.

4.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTAM A SUCESSÃO
FAMILIAR E SUA RELAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS
Os representantes das organizações sociais que fizeram parte desta
pesquisa, ao serem questionados sobre o resultado de suas lutas,
identificaram que as políticas públicas implementadas pelo Estado nos
últimos anos são resultados desse processo organizativo. Especialmente
após a constituição do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
no ano 2000, é possível identificar diversas políticas públicas voltadas à
agricultura familiar e aos agricultores e agricultoras.
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A criação do MDA, portanto, é uma resposta à organização dos
agricultores familiares, que não tinham uma representação política que os
caracterizasse, já que o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento), possui ações e programas voltados ao agronegócio.
Grande parte das políticas para o desenvolvimento rural são pautadas pelo
MDA, entretanto, alguns programas voltados para a agroindústria são
regulados pelo MAPA, sendo que essa dificuldade de atuação política
dificulta a integração e o acesso às políticas públicas, conforme relato dos
entrevistados26.
As ações que serão aqui apresentadas foram as que os entrevistados
apresentaram como pautas atendidas pelos programas e ações de ordem
pública, analisando como elas impactaram para a permanência dos
agricultores no meio rural e, ainda, como eles acreditam que elas
impactaram para reverter a falta de sucessão familiar.
4.2.1 O Crédito agrícola – recursos para investimento, custeio e
crédito fundiário
Com relação ao tema das políticas públicas que promovem a
permanência do agricultor no meio rural, os entrevistados ressaltaram que
o Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
– teve um papel importante. O programa que completou 20 anos foi
constituído em 1996, e tem como objetivo o financiamento de projetos
individuais ou coletivos, em 12 linhas de crédito com os menores juros
do mercado, a fim de financiar o processo produtivo do meio rural. É um
programa de crédito específico para o meio rural que impactou
diretamente sobre a capacidade de produção e melhora da qualidade de
vida e empregabilidade no meio rural. Fruto da luta da base organizativa,
o Pronaf foi discutido em 1993 em um seminário em Chapecó (SC), que
identificou a necessidade de crédito como uma das mais importantes para
a reprodução da agricultura familiar, a qual ainda foi reiteradamente
discutida pelo “Grito da Terra”. (Bianchini, 2015)
Com sete artigos, o Decreto de n.º 1.946 de 28 de
junho de 1996 estabelece o Programa como uma
ação integrada com estados e municípios, define
em suas ações o compromisso com o
desenvolvimento rural sustentável, processos de
26

Faz-se importante ressaltar que o MDA, durante a realização dessa pesquisa foi extinto por
meio da Medida Provisória n° 726 de 12 de maio de 2016, transformando-se em Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário.

92

estímulo à pesquisa para o desenvolvimento e
difusão de tecnologias adequadas, fomento ao
aprimoramento profissional, atuação em função de
demandas locais dos agricultores e suas
organizações, busca da participação dos
agricultores e suas organizações, fomentando
processos participativos e descentralizados.
(BIANCHINI, 2015, p. 28)

O PRONAF se consolidou como uma importante política de
crédito, aliada a ações de organização da produção, seguro agrícola,
assistência técnica, com uma grande cobertura e acesso no território
brasileiro. Este programa atua em 4963 municípios através dos agentes
financeiros fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e credenciados pelo
Tesouro Nacional, tais como Banco do Nordeste Brasileiro (BNB), Banco
Nacional do Desenvolvimento Sustentável (BNDES), Banco do Brasil
(BB) e outros (MDA, 2016). Nos 20 anos de programa foram
disponibilizados R$160 bilhões em mais de 27 milhões de contratos. É
importante destacar que cerca de 30%destes contratos e do público
atingido são de mulheres agricultoras com foco na inclusão sócio
produtiva e no protagonismo na mulher (Bianchini, 2015).
Embora o PRONAF já tivesse sido constituído, não era acessado
pelos pequenos agricultores, pela falta de garantias e pela precariedade de
suas propriedades. Foi aí que surgiram as primeiras organizações sociais
para fomento ao crédito:
[...] o crédito, por exemplo, nasceu lá em 1994 com
o PRONAP, depois em 1995 com o PRONAF, mas
com 16% de juro, e nessa história de luta nós
chegamos em 2002 a ter o PRONAF com uma
condição melhor, com um juro melhor de 2, 3, 4%
e isso foi gradativamente caindo, evoluindo,
inclusive, em volume de recurso. Aqui em Chapecó
nós íamos na agência do Banco do Brasil negociar
a implementação do PRONAF, tinha, 4, 5 pessoas
da carteira agrícola, 3 pessoas cuidavam de 300
projetos do agronegócio aqui, e uma de 2000
projetos de agricultura familiar. E aí o
sindicalismo, o sindicato era responsável por fazer
projeto, porque o banco não atendia projeto de
1.500 reais, que na época era isso, o projeto era
500, 1500 reais os primeiros projetos do Pronaf lá
em 97, 98... [...]e daí teve toda essa evolução. O
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Banco do Brasil, ele respeita a nossa organização
nesse ponto de vista, mas quer parceria, que nós
continuamos fazendo pra esse grupo e que por isso
do surgimento da Cresol também, que essa coisa
toda, fazer essa função. Então o sindicalismo
também fomentou para que a luta do Pronaf virasse
Cresol, também, com o cooperativismo
diferenciado, uma visão diferente. (Entrevista
FETRAF)

A sua importância para a agricultura familiar, segundo os
entrevistados, é fundamental, pois permite uma possibilidade de
investimento com juros mais baixos, possibilitando ao agricultor mais
competitividade, gerando maiores resultados econômicos e melhorando a
qualidade de vida das famílias. Os entrevistados percebem essa política
como uma conquista importante que melhorou as possibilidades de
investimento nas propriedades:
É, as linhas de Pronaf, desde o início, elas têm uma
importância muito grande. Elas dão a escora
necessária para o agricultor na produção. Que elas
conseguem também garantir muitas vezes a
produção e tudo, até a renda, muitas vezes, através
do seguro agrícola. (Entrevista SINTRAF)
[...] e o jovem que tem procurado a Cresol tem
acesso. Então o Pronaf é uma política que
incentiva, que dá oportunidade, tanto pro jovem
quanto pras mulheres também, que às vezes são as
pessoas que tendem a sair do meio rural também.
(Entrevista COOPERTEC)

O Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação
Solidária – Cresol Central SC/RS nasce desse contexto, com o objetivo
de, através da interação solidária, facilitar o acesso ao crédito aos
agricultores familiares. A democratização do crédito foi fruto de um vasto
trabalho de base, que culminou na organização de um instrumento de
crédito que fortalecesse a agricultura familiar. O sistema Cresol,
constituído a partir de 1995, surge como instrumento de democratização
para o acesso ao crédito na Região Oeste, articulada com outras
organizações sociais a fim de consolidar a experiência do crédito
solidário:
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Olha, as pautas e reivindicações na época
conseguiram criar formas organizativas para se
viabilizarem. Logo no começo, eu sei que a gente
discutia, por exemplo. crédito solidário. O que é
que surgiu do crédito solidário? Apareceu ali as
Cresóis. A própria CRESOL, BASER, a CRESOL
na nossa Região, as primeiras CREDIs que
apareceram na nossa Região, era um programa
dentro da APACO. (Entrevista APACO)

Antes do PRONAF surgiram outras formas de financiamento da
produção agrícola, através das organizações sociais que criaram os fundos
rotativos de crédito. O sentido do crédito solidário se dá na origem e
destino dos recursos aplicados nas propriedades, conhecida como fundo
solidário, ou seja, o recurso de quem aplica em capital social ou depósito
a prazo nas cooperativas de crédito torna-se crédito para o agricultor que
não tinha acesso no sistema creditício tradicional. O juro aplicado no
crédito era utilizado para a manutenção das cooperativas e revertia em
mais crédito.
Somente a partir de 2004 as cooperativas conseguem operar com o
Pronaf através de convênio com o BNDES, em que se tornam agentes
financeiros dessa instituição. Até então os recursos do Pronaf aplicados
na agricultura familiar através da Cresol eram oriundos de convênio de
disponibilização da linha através do Banco do Brasil. (Cresol, 2016).
Além do crédito para o investimento na produção havia uma forte
necessidade do crédito para acesso à terra. Surge então o Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) em 2003 substituindo o Banco da
Terra, com a proposta de criar opções de ampliar ou adquirir terras para a
produção agrícola.
O tamanho da propriedade impacta diretamente em sua capacidade
de produção e de absorver os demais membros da família para que possa
dar continuidade à produção familiar. Portanto, o crédito fundiário surge
como resposta a essa necessidade, e implementam-se linhas de acesso ao
crédito para esse fim para populações de baixa renda. O crédito é
destinado aos trabalhadores(as) rurais, seus filhos e estudantes de escolas
agrotécnicas, com renda familiar anual de até R$ 15 mil e patrimônio de
até R$ 30 mil. Estes devem ainda comprovar mais de 5 anos de
experiência rural nos últimos 15 anos (MDA, 2016)
O Programa possui três linhas de financiamento:
- Linha Combate à Pobreza Rural (CPR): criada para atender as
famílias rurais mais necessitadas que estão inscritas no Cadastro Único
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com renda de até R$ 9 mil e patrimônio de até R$ 15 mil. Financia até 80
mil reais para compra do imóvel e infraestrutura com prazo de até 35 anos
para quitar o financiamento, com até 3 anos de carência; a taxas de juros
de 0,5% ao ano;
- Linha Nossa Primeira Terra NPT: destinada a jovens rurais,
filhos e filhas de agricultores, estudantes de escolas agrotécnicas e centro
familiares de formação por alternância, com idade entre 18 e 29 anos, que
queiram viabilizar o próprio projeto de vida no meio rural. O prazo do
financiamento é de até 35 anos para quitar o financiamento, com 3 anos
de carência e a taxa de juro de 1,0% ao ano;
- Linha Consolidação da Agricultura Familiar CAF: atende
agricultores que geralmente já estão na terra ou ainda os que possuem
minifúndios e querem aumentar sua área. Os recursos podem ser
utilizados para aquisição da terra (SAT) e para investimentos básicos
(SIB), destinados à terra, como os meeiros e arrendatários à estruturação
produtiva. A Renda familiar anual deve ser de até R$ 15 mil e patrimônio
anual inferior a R$ 30 mil. O limite de financiamento de 80 mil reais, com
juros de 2% ao ano, com prazo de até 35 anos para pagar com carência de
3 anos. (MDA, 2016, s.p.)
Para os entrevistados, o PRONAF é extremamente importante e
fortalece a permanência do jovem no meio rural, inclusive possibilitando
a ampliação de área para a permanência dos filhos no campo quando
acessado em conjunto com o Crédito Fundiário:
O crédito fundiário tem ajudado bastante as
famílias acessarem, os jovens acessarem recurso e
acessar sua própria terra. O Pronaf tem dado essa
condição também, vinculado a compra da terra ou
não, mas os jovens que conseguiram acessar
crédito e investirem na sua propriedade de certa
forma eles se sentem responsáveis e parte deles têm
permanecido. (Entrevista FETRAF)

Embora seja importante para a agricultura familiar, tal programa
apresenta fortes limitações quando pensamos na sua capacidade para
promover a sucessão no meio rural. Nesse sentido cabe destacar que uma
das maiores discussões que ainda estão latentes dentro das organizações
sociais representativas da agricultura familiar é a necessidade de
democratização do acesso à terra. Nessa questão não se fala somente em
reforma agrária, mas também no perfil de propriedade que os agricultores
familiares têm acesso com a limitação dos recursos máximos de
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financiamento previsto no Pronaf. Há uma forte especulação imobiliária
na Região estudada e as terras que os agricultores conseguem acessar com
o valor de financiamento não permitem o uso de maquinários por serem
irregulares e, ainda têm um tamanho que não garante a renda da família
oriunda somente da produção.
Assim, os entrevistados apontam que a simples aplicação de
crédito para aquisição de terra não é garantia de permanência no campo.
A reforma agrária em si é uma pauta extremante importante, mas que se
avançou pouco ainda, conforme descrito:
[...] a concentração, ela aumenta a cada dia que
passa, mesmo digamos, na última década teve uma
distribuição de renda no Brasil, de políticas
públicas que o governo criou. Mas a riqueza do
Brasil está concentrando (referindo-se à renda).
Diminui o número de ricos, e aumenta a riqueza, e
aumenta os pobres e a classe média. Então nós
somos um país em termos de distribuição, muito
desigual (...). A terra continua concentrada. Aonde
a terra é plana, digamos, a propriedade dela está
concentrada, a terra está dividida aonde ela é mais
dobrada. (Entrevista MST)

Aliado a aquisição das terras há a necessidade de garantir outras
políticas públicas para promover a sucessão familiar, pois conforme
identificado pelas organizações sociais participantes do estudo, a
aquisição da terra para os filhos de agricultores por meio das linhas de
crédito pode gerar mais endividamento:
Então se a gente fosse fazer uma outra política de
comprar uma terra pra um filho, para ele ficar na
roça, mas daí, por outro lado, não adianta porque
daí ainda vai ser pior porque daí ele vai ter que
pagar a terra, além de todos os insumos que ele
paga ainda vai ter que pagar a terra. (Entrevista
MMC)

Além do endividamento, o acesso a terra isolado não garante a
permanência. Mesmo os casos em que há a reforma agrária em famílias
assentadas, a posse da terra existe um forte êxodo, portanto, é preciso aliar
políticas para promover a sucessão:
[...] aquela terra conquistada e que com muita luta,
que é terra devoluta e coisa que dá para fazer uma
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reforma agrária eles se adonam do seu terreno e
também tem êxodo rural da juventude! Que
ganharam a terra, que não precisaram pagar pela
terra! (Entrevista MMC)

Observa-se a partir dos depoimentos acima que é impensável
conceber a democratização do acesso à terra sem planejar políticas
complementares e que sejam aplicáveis a realidade da agricultura
familiar. O espaço produtivo deste segmento ainda é extremamente
irregular, dificultando o uso de maquinários e exigindo uma força de
trabalho prioritariamente manual.
A falta de terras com qualidade também prejudica a devolução dos
recursos aplicados, o que gera inadimplência e endividamento do
agricultor. Conforme informações levantadas na pesquisa documental
referente às atividades formativas, grande parte dos créditos fundiários
estão inadimplentes, o que é corroborado com os dados do Governo
Federal, sendo que em 2013 dos 50 mil contratos existentes 16 mil
estavam irregulares (mais de 30%) (Brasil, 2013).
[...] o crédito fundiário não resolve o problema de
ninguém. É uma política sem futuro, porque
digamos, é um pobre comprando de outro pobre. O
crédito fundiário não democratiza a propriedade. É
um sucede o outro, sem contar os problemas que
tem que muito crédito fundiário que é sítio de final
de semana, não é propriedade. (Entrevista MST)

Além disso, os custos para regularização das terras são
considerados elevados pelos entrevistados. No caso de transmissão de
patrimônio para escriturar ao filho herdeiro, há um valor elevado de
custos, que onera o sucessor, dificultando a legalização, conforme afirma
o entrevistado:
[...] eu não tenho acompanhando essa questão de
linha de crédito que permite que se possa fazer o
financiamento da compra do restante da
propriedade. É um crédito fundiário, mas esses
custos, por exemplo, do patrimônio, é uma coisa
que complica muito, dificulta na hora de ter que
passar escritura do pai para o filho, então, isso é
bastante oneroso. (Entrevista Pesquisador)
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Observe-se também que existe uma forte tendência de que os
pequenos agricultores adotem modelos de investimento que não são
possíveis em pequenas propriedades, criando dependência de mercado de
insumos, de sementes, de tecnologias, que deveriam facilitar o processo
produtivo, mas acabam criando uma forte dependência econômica.
Portanto, mesmo o crédito tendo sido constituído com uma base solidária,
acaba financiando modelos tradicionais de produção27, não alternativos.
Isso acaba gerando relação dependência das tecnologias e dos modelos
que são impostos aos agricultores pelo sistema de integração. Essa noção
também é reiterada pelos entrevistados:
A compradeira de leite, o laticínio não quer o leite,
porque temos que ter o tanque, ter expansão, tem
que ter tudo que foi investido ali, nesses últimos
anos que nós estamos pagando. Cada ano paga a
prestação do trator, que nós adquirimos; a
prestação da irrigação; a prestação da manutenção
da ordenhadeira de tudo que é a questão das vacas,
que a gente por ano, cada prestação dessa é
caríssima! Então a gente tem que reunir desses 4
em 4 por mês, para chegar no dia da prestação a
gente pagar. (Entrevista MMC)

Grande parte dessa problemática de dependência tecnológica e
produtiva está atrelada à capacidade de agregação de valor à produção,
pois para os entrevistados o agricultor virou “produtor de matéria prima”
e “consumidor” (Entrevista SABOR COLONIAL). E isso diminui sua
capacidade de geração de renda, inclusão de novos membros para
trabalhar, causa dependência dos atravessadores e ainda dificuldade de
quitar os financiamentos feitos para capitalização da propriedade:
[...] porque se tivesse um subsídio pros jovens
parece que era mais fácil, porque daí, por exemplo,
em vez de nós pagar 15 mil por ano do trator, se
nós pagássemos, por exemplo, metade, e metade
fosse subsidiado, daí se animava mais o jovem...
porque daí sobrava um pouquinho mais de renda.
(Entrevista MMC)

27 Para os entrevistados modelo tradicional de produção pe a forma de produzir pelos modelos
atuais, com a utilização de maquinários, insumos, transgênicos; já os modelos alternativos são
considerados aqueles de base de produção orgânica e agroecológica.
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É importante destacar que a tecnologia e o maquinário que são
utilizados nas propriedades são alternativas à penosidade que o trabalho
no espaço rural demanda. É comum que os agricultores falem da forma
como produziam de forma manual com referência ao sofrimento, dor e
cansaço que era causado em decorrência do trabalho. A tecnologia e
inovação que facilitam o trabalho são importantes também para pensar a
permanência do jovem, o que as organizações questionam, entretanto, é a
viabilização dessas tecnologias para propriedades de menor porte ou onde
as máquinas não são acessíveis. Portanto é preciso avançar nas
tecnologias.
Com relação ao crédito, também foi sugerido que para diminuir a
limitação dessas políticas é preciso desenvolver formas de subsídio e
assistência técnica integrada. Hoje existe os bônus de adimplência28, mas
que também não é suficiente para atender a demanda de investimentos
que devem ser feitos na propriedade rural de base familiar. De fato, o
crédito é, além de uma conquista dos agricultores, uma política de
incentivos, mas que sozinha não é capaz de atender a todas as
necessidades que os entrevistados julgam ser causa e consequência da
falta de sucessão do meio rural.
Para o Plano Safra 2016/2017, lançado em abril de 2016, foram
pensadas ações e linhas estratégicas de atuação para juventude rural,
questões de gênero e incentivos à agroecologia, desenvolvendo linhas
específicas e aumentando o recurso destinado para esses trabalhadores
rurais. (MDA, 2016)
Indicar a superação de problemas sociais é pensar a erradicação
das demandas que foram colocadas pelo movimento da agricultura
familiar, pois passam a integrar um conjunto de políticas que fortalecem
a sua reprodução social. Entretanto, isso não é percebido pelos
representantes das organizações sociais entrevistadas, embora apontem a
superação da dificuldade do acesso ao crédito, por exemplo, reconhecem
que muitas vezes ele não é ofertado da forma mais adequada, sendo que
ainda há muita dificuldade no acesso e aplicação do mesmo.
Pronaf mesmo, das (...) 4 milhões de famílias só 2
milhões conseguiram acessar. Então nós temos 2
milhões de famílias ainda que não acessam o
O bônus de adimplência é o rebate – ou desconto – nos casos de financiamento rural, a partir
de critérios legais do Manual de Crédito Rural e das Portarias do MDA, para os beneficiários
que mantêm suas obrigações financeiras em dia. O valor é oferecido a partir da tabela de projeção
de venda do produto financiado, em comparação com a tabela de venda do produto no momento
da negociação, amenizando possíveis perdas financeiras ao agricultor.
28
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crédito, por um motivo ou por outro, porque não
querem, porque não conseguem, porque não tem
terra, porque não tem documento, aquela coisa toda
que é hoje um problema do acesso ao crédito.
(Entrevista FETRAF)

Além do acesso ao crédito não ser universal, dados mostram que
ele é aplicado com recursos do Pronaf para investimento e custeio de
propriedades agrícolas tem sua aplicação em instrumentos que não são
pautados em princípios e práticas solidárias, no qual o projeto de
desenvolvimento defendido pelas organizações sociais foram pautados, a
exemplo do recurso que é aplicado na aquisição de defensivos, de
sementes transgênicas, que vão contra o modelo de desenvolvimento na
qual as organizações sociais foram constituídas.
Então teria que avançar bastante. Eu acho que na
valorização, na distribuição da terra e da riqueza do
crédito, acho que teria muito que avançar. [...] Eu
acho que nós estamos devendo e não conseguimos
avançar com os associados nossos uma
conscientização na parte formativa, de conseguir
criar alternativas num meio de produção
diferenciado, agroecológico. Acho que nós não
conseguimos avançar nisso, porque nós regredimos
nos últimos tempos e a Cresol financia hoje eu vou
dizer, acho que 100% de agricultura convencional.
(Entrevista COOPERTEC)

Embora não seja uma política superada, o crédito foi considerado
um dos maiores avanços para a agricultura familiar, pois permitiu que
muitos agricultores pudessem melhorar sua capacidade de produção e
absorver mais mão de obra da família. Embora saibamos que o grau de
endividamento das famílias podem ser pontos que desequilibram a
capacidade financeira familiar, há um forte debate da necessidade de aliar
o crédito a outras políticas, como processos formativos de educação
financeira, crédito orientado para uma boa aplicação dos recursos e
discussão de modelos alternativos de produção, para garantir que o
recurso aplicado esteja aliado a processos de desenvolvimento.
Dentre as políticas complementares ao crédito, devemos reforçar a
importância do crédito orientado, que trata da aplicação dos recursos
adquiridos com assistência técnica e planejamento dos retornos. As linhas
de Pronaf, por exemplo, exigem que sejam realizadas visitas aos
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tomadores de crédito com o objetivo de garantir a correta aplicação dos
recursos, mas também deve garantir o retorno financeiro da aplicação do
crédito para evitar endividamentos.
4.2.2 Assistência técnica rural e a busca de alternativas na
organização e no sistema produtivo da agricultura familiar.
Outra política citada que deve ser aliada ao crédito para
investimento ou aquisição de terra é a política de Assistência Técnica. A
Política Nacional de Assistência Técnica Rural (PNATER) foi instituída
em 2010 através da Lei n° 12.188/2010. Embora exista desde 2003, a
PNATER atua através de organizações sociais credenciadas. (MDA,
2015).
A assistência técnica é pautada na necessidade de desenvolver
ferramentas e instrumentos que qualifiquem o processo produtivo de base
familiar, através de atividades de formação, capacitação e
acompanhamento a propriedade, apresentando aos agricultores
estratégias e tecnologias que melhorem o desempenho produtivo, a renda
e a qualidade de vida no campo. Das organizações entrevistadas duas
exercem um trabalho direto de assistência técnica, sendo elas a Coopertec
e a Epagri.
Além de pensar os processos produtivos, a PNATER ocupa-se de
estimular o agricultor no seu processo formativo a fim de desenvolver
estratégias de autonomia dessa categoria, a partir dos seus saberes, o que
também apareceu como importante preocupação das organizações sociais
representativas da agricultura familiar.
Essa retirada de todo o conhecimento do agricultor
produzir semente, de fazer rotatividade de cultura
pra deixar a terra em repouso, tem que plantar duas
vezes no mesmo pedaço e tal, isso vai tirando a
capacidade de sobrevivência, vamos dizer assim,
naquele pedaço. (Entrevista COOPERTEC)

A apropriação do conhecimento nesse ponto de vista significa o
fortalecimento dos agricultores, que deve ser focada no processo de
gestão da propriedade, aumento da produtividade, respeito ao meio
ambiente, entre outros. A assistência técnica hoje, na visão dos
entrevistados, está a serviço de um modelo produtivo, mais que do
interesse no desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento do meio
rural:
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Acredito que, por exemplo, nós pegar só a política
de assistência técnica, ela tem sido feita as
chamadas, tem muito público beneficiado com
isso, mas ainda não deu... não conseguiu se
consolidar como uma política fundamental para
isso. Mesmo os órgãos públicos de ATER, no
nosso caso, EPAGRI, EMATER, também não
conseguiram se consolidar para isso, dentro de uma
metodologia que orientasse melhor as famílias.
Mesmo porque tem muito de modelo produtivo e
essa coisa toda. (Entrevista FETRAF)

Outro ponto fundamental é a concepção de que o acesso à
assistência técnica na propriedade rural deve ser mais democrático e
inclusivo, pois ainda há uma concentração do poder no pai na tomada de
decisão e gestão da propriedade. Isso tem impacto na permanência do
jovem pela questão da busca da liberdade e de autonomia. Em uma cultura
patriarcalista é muito difícil que o jovem consiga implementar suas ideias,
não tem acesso a uma renda própria, fica dependente financeiramente do
pai. Para pautar essa afirmação nos baseamos no conceito de
patriarcalismo discutido por Aguiar (2000) que denota um processo de
dominação sexista, que se desdobra nas relações sociais, econômicas e
familiares.
Existem estratégias de capacitação técnica de jovens
desenvolvidas pela Epagri e pela Fetraf, em especial de projetos políticos.
Entretanto, as organizações sociais identificam que ainda há uma
dificuldade de implantação dos conhecimentos adquiridos, pois a
liberdade e capacidade do jovem na gestão da propriedade ainda é muito
questionada pelos pais na sua identificação como agricultor.
[...] a maioria dos filhos saem de casa porque não
conseguem uma boa relação com o pai, ou com a
mãe na questão dos negócios, de morar junto, de
discutir junto, porque a própria sociedade coloca na
ideia das pessoas muito o individualismo, não
conseguem colocar um trabalho coletivo. E na
família (referindo-se ao agricultor familiar) tem
que ser coletivo, não pode cada um pra si.
(Entrevista MMC)
[...] a gestão da propriedade está com o pai, então
normalmente tendo a assistência técnica, ela é
direcionada mais ao pai, muitas vezes o jovem ele
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não acompanha e não chega aos eventos.
(Entrevista Pesquisador)

Para além da liberdade do jovem, é preciso pensar também a
retomada do processo produtivo como estratégia de desenvolvimento
humano, a fim de melhorar a qualidade de vida dos agricultores. Em
diversos momentos é reiterada a penosidade do trabalho no meio rural e
as doenças causadas pela adesão de um modelo produtivo extremamente
capitalista, que satura a vida dos animais e da produção da terra, em
especial coloca em risco a vida do agricultor. Dados mostram que o uso
de agrotóxicos no Brasil é um dos maiores do mundo, no ano de 2010
foram consumidos um milhão de toneladas de agrotóxico. Disseminando
esses dados em hectares, temos 22 kg por hectare de veneno e 5,2 quilos
de agrotóxico por habitante, rendendo mais de seis bilhões de dólares para
a indústria química. (Londres, 2011).
Nós achamos que esse (refere-se ao modelo de
produção tradicional) não está na moda, esse não
está valendo, ele está totalmente fora de mão, sabe
por quê? Porque eles não priorizam a vida! Eles
colocam veneno na terra, eles querem produzir só
pro lucro, eles não pensam na diversidade do
alimento que os agricultores, que todo o povo
precisa, não só os agricultores, mas sim todo o
povo precisa, então eles pensando só no lucro e não
estão pensando na saúde, na vida, isso ai vai cair...
(entrevista MMC)

Essa preocupação com o modelo produtivo da agricultura familiar
é muito importante quando pensamos a autonomia e a qualidade tanto do
processo produtivo quanto da vida dos agricultores, pois remonta a
análise de que tipo de agricultura familiar é necessário reproduzir e isso
impacta diretamente na escolha do jovem por permanecer ou não no meio
rural.
[...] como é o caso dos agroecológicos, orgânicos e
porque a gente demandar essas novas formas de
produzir demanda um conhecimento que realmente
o agricultor não tem muitas vezes. O jovem vai ter
que ter Assessoria Técnica, conhecimentos
específicos, tem que ter acesso, por exemplo, ter
acesso ao crédito, ter um plano de crédito e esse
plano de crédito, ter um técnico com conhecimento
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técnico. Portanto, passa pelo conhecimento
técnico, você pega essas pequenas agroindústrias
são novos conhecimentos que o agricultor não teve
tempo pra construir. (Entrevista Pesquisador)

Construir alternativas perpassa por uma assistência técnica com
interesse no projeto de desenvolvimento da agricultura familiar, pois, na
percepção das organizações sociais ainda há um forte jogo de interesses
das empresas que detêm tecnologias, das indústrias químicas, as quais,
por vezes, a assistência técnica defende e reitera. O papel do Estado,
portanto, é de fornecer a assistência técnica desvinculada do processo de
modernização agrícola financiado pelas indústrias de tecnologização,
como foi o caso da Revolução Verde. Isso foi reforçado também através
da fala: “O governo atual foi o Estado que financiou a assistência técnica
e botou crédito, então eu acho que é dever do Estado de financiar com
subsídios pesados o processo de indústria para a pequena agricultura”
(Entrevista MST), mas, além disso, financiar a agricultura familiar e a
indústria que ela gera a partir de um modelo de projeto alternativo:
Agora, tu tem que chegar pra ele e dizer “ó, tu vai
parar de plantar fumo, então tu vai plantar o que?”.
“Ah, eu vou plantar batata-doce”. Tá ótimo, mas
aonde que eu vou vender? Primeira pergunta. Então
se você tem organização e garante até o agricultor
é disposto de uma política diferente, mas essa parte
de organização é importantíssima e eu acho que nos
falta ATER nesse sentido, assistência técnica
voltada para isso. De ter tempo de ir lá conversar
com o agricultor, o agricultor poder pensar a
propriedade do agricultor. (...) ATER é voltada
para pensar alternativas, essa questão da sucessão,
conversar com o jovem, buscar junto, discutir com
a família. [...] Mas tendo a organização, o sindicato,
não no ATER particular de empresa de fumo, que
vai pensar a empresa, tem que ser uma ATER
pública. Eu acho que isso é importante, muito,
senão o agricultor as vezes ele não enxerga essa
saída. [...]Porque o Governo conseguiu subsidiar a
Revolução Verde, porque que não consegue
subsidiar agora o retorno disso, daquela
dependência de dominar a tecnologia, entende?
(Entrevista SABOR COLONIAL)
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Portanto, há que ter o interesse em uma Assistência Técnica de
cunho público, independente de processos de submissão e dependência
de modelos produtivos, pois o interesse na manutenção da propriedade,
na qualidade da produção e na diminuição dos custos é toda do agricultor,
pois os modelos atuais de Ater estão mais preocupados em representar
marcas e interesses econômicos que produzir e fomentar o
desenvolvimento rural.
Uma das estratégias do governo federal foi a implementação da
ANATER – Agência Nacional de Assistência técnica, que iniciou suas
atividades em dezembro de 2014. A mesma está focada no acesso às
políticas públicas voltadas ao aumento da produtividade e
consequentemente na renda, o acesso às tecnologias e ao
desenvolvimento sustentável do meio rural.
De maneira complementar, algumas organizações sociais
participantes do estudo têm discutido a retomada de um modelo de
produção com menor penosidade do trabalho, que desenvolva uma maior
competitividade para o produtor rural, mas sem perder o apelo social da
produção agroecológica. Os entrevistados compreendem que as
tecnologias disponíveis hoje no mercado não atendem a necessidade dos
agricultores, elas são mais exclusivas que inclusivas, pois não oferecem
uma alternativa para produção, são inviáveis economicamente. Os
agrotóxicos utilizados são mascarados com o nome de “remédio”,
“defensivo”, “produto fitossanitário”, e são distribuídos como ferramenta
de trabalho aos agricultores sem se ocupar com os malefícios tanto para
o agricultor quanto para o consumidor.
E eu vejo muito pouco esforço, inclusive nós das
entidades de discutir o modelo tecnológico pra
agricultura familiar, e eu sempre falei isso, que o
agricultor familiar, ele tem que trabalhar como
agricultor familiar. O modelo tecnológico dele não
pode ser o do agricultor patronal, entende? Do
agronegócio, porque a condição dele não é a
mesma. Nunca vai ser. (entrevista SABOR
COLONIAL)
Digamos, falta acesso às tecnologias para a
agricultura familiar. Que hoje, digamos, a própria
indústria, ela é voltada para a grande propriedade.
Hoje, a tecnologia utilizada na grande propriedade
é utilizada na pequena. Quem viabiliza? (Entrevista
MST)
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Além disso, as entrevistas apontam para a necessidade de cobrar
das empresas de pesquisa e extensão rural que extrapolem nos estudos,
pois o domínio técnico construído hoje é com relação a produtividade e
desempenho, rentabilidade, não há investimentos em pesquisas que
melhorem a qualidade de vida do agricultor no desempenho do processo
produtivo. Existem pesquisas que tratam da temperatura do aviário, da
quantidade de alimento oferecido, que são inclusive pontos de contrato
dos modelos de integração, mas ainda há pouco investimento em
pesquisas que diminuam a penosidade do trabalho rural, e as tecnologias
disponíveis não são viabilizadas aos pequenos produtores, conforme
corrobora a produção de Carneiro e Castro (2007). Com relação ao
aparato tecnológico, os entrevistados afirmam que há pouca pesquisa
sobre sua aplicação para a agricultura familiar:
A tecnologia ajuda, sem dúvida nenhuma,
tecnologias, por exemplo, tem aparecido nas
pesquisas que a gente fez que os agricultores
questionam porque não se fazem pesquisas pra
melhorar as condições de trabalho, diminuir a
penosidade do trabalho dos agricultores, não só pra
melhorar o desempenho das aves. (Entrevista
pesquisador)

Essa discussão envolve uma série de análises, que vão desde a
discussão sobre a valorização social dos saberes do agricultor familiar,
até a concepção de que mesmo as organizações sociais pautando essa
problemática do método de produção, ainda é difícil convencer o
agricultor de utilizar modos alternativos de produção. A questão de fundo
é que há um desconforto das organizações sociais em assumir a
heterogeneidade da agricultura familiar e reconhecer que nessa
diversidade não há uma produção tão alternativa e com produção de
alimentos, pois utiliza dos mesmos meios de produção que o modelo
patronal, com foco no plantio de matéria-prima, mas com menor
competitividade, aderindo a sistemas produtivos convencionais e
monocultura.
A agroecologia e a tecnologia andam como pautas conjuntas, mas
há um desconforto no discurso dos agricultores entrevistados quando
tratamos desse assunto pela falta de aderência a esse modelo de produção
em função da penosidade do trabalho:
[...] se tivesse tecnologia, maquinário que
economicamente viabilizasse para a pequena

107

agricultura, aí é diferente. Porque o jovem não vai
ficar roçando, carpindo e lavrando, sofrendo. Daí a
gente fala, é ruim na roça, é mais ruim do que na
cidade, e não adianta nós querer vender imagem e
não sei o que, não sei o que. Agora, comida, nós
plantamos agroecológico, temos de tudo, etc, etc.
Mas digamos, tem que admitir, é mais ruim do que
o outro trabalho na agricultura. Por mais que a
gente faça poesia, e alguns deliram e tal, mas não
fazem isso. Então, dizer que faz o que os outros não
fazem, é mais complicado. (Entrevista MST)

Como resposta a essa problemática um dos maiores investimentos
das organizações está na luta pelo acesso à informação, formação,
capacitação e assistência técnica, a partir do trabalho de base, que é
reconhecido como instrumento popular e debate, organização,
democratização da informação e do conhecimento (Peloso, 2012). O
trabalho de base, além da mobilização, tem um eixo forte no caráter
formativo, fortalecendo a construção coletiva do conhecimento e
engajando os agricultores para uma forma mais humana de organização a
partir de princípios e práticas democráticos, inclusivos, libertários e
humanizadores dos agricultores familiares no exercício de sua atividade
econômica e social:
Você tem que dominar a tecnologia, o agricultor
não pode ficar tão dependente como ele é hoje,
produção convencional transgênica, ele é
completamente dependente, se aparecer uma
lagarta lá ele vai pedir pro agrônomo qual produto
passar. Isso não pode! Como é que o antigo fazia?
Como o agricultor antigo fazia? Trocava semente
entre compadre, vizinho, enfim, sementes mais
resistentes, fazia as suas receitas caseiras, resolvia
o problema por ali, não ficava tão dependente, pra
ser agricultor tem que conhecer a área que ele atua.
E eu vejo isso cada vez com mais dificuldade, o
agricultor está cada vez menos preparado, o
agricultor não conhece, não sabe, teria que ser
diferente, nós temos uma sociedade cada vez mais,
não vou dizer assim, educada, mas com uma
formação cada vez maior. Então a tendência
deveria ser do agricultor também ter cada ver mais
conhecimento, dominar cada vez mais a sua área de
produção, e não é isso que acontece, cada vez
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menos, tem que saber fazer conta melhor, mas
quando precisar, quando surgir algum problema
não vai saber resolver, vai estar dependente, isso é
ruim, tem que dominar a tecnologia, senão ele fica
dependente. E alguém vende a tecnologia, o
transgênico é uma coisa absurda! (Entrevista
SABOR COLONIAL)

A profissionalização do meio rural também passa a ser uma
importante preocupação dos agricultores, pois os novos modelos
produtivos exigem cada vez mais qualificação e isso interfere diretamente
na forma do agricultor produzir, no seu conhecimento.
Antigamente, quando meu pai era agricultor,
quando eu era criança você aprendia a ser
agricultor caminhando do lado do arado com o pai.
Isso já não é mais, hoje o pai já não tem mais arado.
Hoje é diferente, hoje a coisa é diferente, então a
organização é cada vez mais importante, e ATER é
importantíssima nisso. (Entrevista SABOR
COLONIAL)

Além disso, o processo de tecnologização da mão de obra do
agricultor representa um avanço do capitalismo no domínio da força de
trabalho. A “maquinaria”, segundo Braverman (1987) é a expressão do
controle dos donos do meio de produção sob o ritmo e a compressão do
trabalho pelos trabalhadores. Nesse aspecto, a produtividade, a aquisição
de meios de produção e os processos de tecnologização representam a
apropriação do capital sob o modo de vida rural, indicando um novo
tempo e espaço de produção para os trabalhadores rurais. O autor enfatiza
ainda o processo de subordinação e desapropriação do conhecimento dos
trabalhadores, afastando qualquer poder e controle que os mesmos
poderiam ter sob sua força de trabalho, intensificando a subordinação ao
capitalismo.
A tecnologização das propriedades é um aspecto importante a ser
destacado e analisado. O trabalho rural envolve uma alta penosidade, por
envolver processos manuais, de emprego de forças, de rotina de trabalho
com pouca proteção. O agricultor é considerado um segurado especial da
previdência especialmente pelas características de seu trabalho. E a
tecnologia vem responder uma demanda dos agricultores, para diminuir a
penosidade do trabalho e aumentar a produtividade.
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O que se questiona é o tipo de tecnologia que está acessível ao
agricultor. As tecnologias são caras, não atendem a demanda de forma
integral, pois geram dependência da tecnologia, em especial nos insumos
e matéria-prima para produção; geram endividamento pelo preço e o
retorno da produção. Não se questiona se deve ou não ser disseminada a
tecnologia, o que se questiona é o tipo de tecnologia e a função que ela
tem na vida do agricultor.
Atualmente, grande parte das tecnologias disponíveis estão a
serviço da indústria, que precisa da produção de matéria-prima para
processamento. Se investe muito pouco em tecnologias acessíveis aos
agricultores e que tenha como foco a produção de diversificação, e a
ATER tem respondido de maneira categórica a tecnologia para a
dependência do agricultor, retirando o conhecimento e o domínio sobre o
seu processo produtivo.
Portanto, as políticas de assistência técnica precisam estar mais
voltadas à qualidade de vida do agricultor e a manutenção da propriedade.
É preciso também que as políticas sejam aliadas umas às outras, pois sem
um foco estratégico respondem a um processo de mercantilização de
produtos e práticas produtivas em detrimento da capacitação técnica dos
agricultores com menos recursos financeiros e ambientais e promovendo
a inclusão sócio produtiva.
4.2.3 A habitação rural
No âmbito da habitação rural, as organizações sociais
identificaram um avanço extremamente significativo. Isso porque o
crédito para habitação até a implantação do Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR) em 2009, conforme relato dos entrevistados, era
muito difícil de acessar, pelo processo burocrático, pelos juros e pela falta
de uma política que estivesse alinhada com as necessidades do meio rural.
Alguns agricultores entrevistados relatam que antes do Programa
havia linhas para investimento na propriedade, mas para melhorar a
habitação não havia recursos. Isso também é destacado na pesquisa de
Silvestro (2001), que afirma que grande parte dos jovens entrevistados
sentiam “vergonha” pelas condições de moradia nas propriedades
descapitalizadas, indicando a importância do PNHR para esta população.
O autor referido destaca que as moradias investigadas eram pequenas, de
madeira, com pouca revitalização, sem banheiros internos, as divisórias
internas com tecidos.
A questão da habitação é fundamental para pensar o processo
sucessório, pelos aspectos sociais que a habitação consolida e pelos
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aspectos subjetivos envolvidos na qualidade da moradia. Isso pode ser
observado na pesquisa de Rover e Munarini (2010), que analisaram a
implantação do PNHR nos municípios de Chapecó, Nova Itaberaba,
Cordilheira Alta e Guatambu, no estado de Santa Catarina. O referido
estudo aponta que a política de habitação rural é importante para
promover a permanência do jovem rural, mas ela sozinha não é capaz de
promover a sucessão, precisando estar aliada a outras políticas de renda,
lazer, educação, etc. Mas se destaca a importância da política de habitação
para o meio rural na medida em que uma boa moradia melhora a qualidade
de vida, organiza a família, conforme a Cooperativa de Habitação dos
Agricultores Familiares – Cooperhaf:
É mais que a casa. É pensar na qualidade de vida
integral, na produção de alimentos saudáveis e para
a subsistência, no bem-estar e melhora da
autoestima, no embelezamento das propriedades,
enfim, na agricultura familiar como a nossa casa!
Onde nos sentimos bem com nossas famílias.
(COOPERHAF, 2016)

O programa PNHR subsidia a construção ou reforma de imóveis
residenciais rurais, através de organizações sociais representativas da
agricultura familiar e bancos públicos (Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal). O perfil dos mutuários é famílias com base
produtiva familiar, com renda anual de até R$60.000,00 (comprovado
pelo Documento de Aptidão ao Pronaf – DAP). Os grupos são divididos
em 3 categorias, a partir da renda, para aplicação do subsídio. Além da
habitação, o Programa incentiva o trabalho social, através de grupos de
formação e de incentivo ao cuidado com a casa, instalando tecnologias
alternativas como as cisternas, e o cuidado com pátio, pomar e horta.
Na Região Sul, a Cooperhaf – Cooperativa de Habitação dos
Agricultores Familiares – foi fundada em 2001, a fim de constituir grupos
de habitação rural. Atua tanto no âmbito da operacionalização da política
pública e na luta por programas e políticas voltados à habitação. Desde
sua criação, já foram construídas ou reformadas mais de 39 mil moradias
de agricultores familiares. A referida organização social mantém o
programa “Caprichando a Morada”, que, além de viabilizar a construção
da moradia, ainda elabora projetos habitacionais, assessora e intermedia
a compra de materiais, organiza grupos para fomento ao associativismo,
busca alternativas econômicas e financeiras ao agricultor familiar.
(Cooperhaf, 2016)
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De acordo com alguns entrevistados, a habitação no meio rural foi
uma das maiores conquistas das organizações sociais que representam a
agricultura familiar, pois melhorou de forma significativa a qualidade de
vida no campo. A política também ampliou muito desde sua constituição
e passou de programa de governo para política de Estado, e ainda teve a
ampliação dos recursos destinados:
Falar assim da habitação rural, acho que foi uma
das grandes políticas que contribuiu, porque no
início lá o agricultor ganhava a fundo perdido
1000, 2000 reais e hoje chega a 28.500,00 reais que
o agricultor ganha. Então a gente está sempre
aperfeiçoando essa política, mas têm ainda muitos
desafios pela frente. (Entrevista Fetraf)
[...] habitação é uma delas, que eu conheço vários
casos já, não só de jovens, mas de pessoas que
estavam assim desanimadas lá no interior, morando
numa casinha lá velha, escorada, caindo e que com
a habitação chegando lá na sua propriedade dizem
“agora eu não vou ir (embora), eu posso até
trabalhar fora eu vou viver vou cultivar aqui
minimamente produtos para subsistência no espaço
rural”. (Entrevista Sintraf)

A habitação no meio rural foi um programa ousado que teve como
meta construir 60 mil unidades habitacionais de 2011 a 2014, sendo que
desde sua implantação em 2009 até 2014 foram mais de 42 mil unidades
entregues ou contratadas. A política vem com o objetivo de aliar a
qualidade de vida no campo, tornando o meio rural um espaço de
convívio, de valorização da cultura e de trabalho. (Ministério das Cidades,
2016). Os entrevistados, em sua grande maioria, referenciaram a política
habitacional como um avanço para a agricultura familiar, pois esta
permitiu que os agricultores tivessem uma melhor qualidade de vida.
Entretanto, há uma grande preocupação das organizações sociais
participantes do estudo com relação a manutenção desse programa, já que
a construção de casas no meio rural não pode ser encarada como a solução
dos problemas de déficit habitacional, uma vez que ele está diretamente
ligado a necessidade da reforma agrária.
4.2.4 A educação no meio rural
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Uma das maiores problemáticas que o meio rural enfrenta
atualmente é a falta de acesso à educação rural. Foi possível identificar
que há uma grande dificuldade de manter os jovens no meio rural, mas
que se criaram algumas alternativas como resposta a essa problemática.
A pesquisa desenvolvida por Silvestro (2001) demonstrou que quanto
maior a idade, menor o nível de instrução e que níveis de instrução
superior são extremamente raros no meio rural. Essa pesquisa corrobora
com os dados apresentados por Zago (2016), que aponta um baixo grau
de instrução dos agricultores com faixa maior de 40 anos.
A falta de acesso à educação formal no meio rural é um dos
reflexos da falta de investimentos públicos. Embora as políticas
educacionais tenham sido ampliadas nos últimos anos, o meio rural teve
menor acesso com o processo de nucleação e a distância das escolas dos
territórios rurais. O tempo médio de estudo do morador urbano é de sete
anos, já do rural é de três anos e quatro meses, metade do tempo que o
urbano. Esse distanciamento é maior nos Estados das Regiões Norte e
nordeste, que chega a 2,6 anos de estudo no meio rural.
As alternativas que as organizações sociais têm destacado para
superar essa dificuldade é o processo formativo através das casas
familiares rurais, o Pronera – Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária – e convênios com universidades para elaboração de
programas de formação política.
A maior ausência do Estado está na capacidade de oferecer o
acesso ao ensino formal próximo a residência dos agricultores, pois,
dados demonstram que somente 4,5% dos jovens entre 15 e 17 anos são
atendidos pela educação no campo29. Existem tímidas alternativas, que
não dão conta de atender a vasta demanda da educação no meio rural.
Estudos desenvolvidos por Bof (2006), demonstram que as poucas
escolas rurais não possuem estruturas suficientes para atender as
demandas e que após as séries iniciais as alternativas para os agricultores
estudarem e permanecerem no meio rural são escassas.
Mesmo os cursos voltados às ciências agrárias são limitados
quando se trata da aplicabilidade desse saber na vida do agricultor, pois
29

Em conversas informais quando questionados sobre sua graduação os agricultores remetem a
“ter a quarta forte” pela relação de ausência do Estado nos processos educativos formais, em
especial em 1960 a 1980, quando terminavam a quarta série, repetiam, pois não existiam escolas
próximas que oferecessem o ensino fundamental. Após o término do ensino da quarta série o
trabalho na roça era sua alternativa até a possibilidade de acesso a outras formas de estudo, sendo
a década de 1970 e 1980 os seminários religiosos ou o serviço militar as únicas alternativas para
os jovens rurais, portanto os que seguiam os estudos obrigatoriamente precisavam deixar o meio
rural.
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os investimentos necessários para o estudo e o retorno financeiro estão
longe de ser compatibilizados:
[...] nós temos um processo de organização da
juventude, nós temos o trabalho da educação do
campo, nós temos vários cursos técnicos, inclusive
ligados à agroecologia, a questão de administração
de cooperativas, etc, etc. Porém, daí tu vai me
pedir, esse jovem vai vim estudar para ir trabalhar
na roça? Não. Não podemos se iludir, eu não me
iludo. Eles não vão ficar na roça, o piso salarial de
um engenheiro agrônomo é 8 salários e meio, eu
vou incentivar meu filho: “Meu filho, faça
agronomia, fique se lascando ali, e terás um salário
de 400 pila no final do mês. E quando chove, dá
uma tempestade, você perde tudo. (Entrevista
MST)

A educação formal precisa ser permanentemente discutida, pois
ainda há um forte afastamento do currículo escolar das demandas dos
agricultores. Mais que isso, o papel que a escola cumpre afasta o jovem
da agricultura e do meio rural, pois a nucleação e o fechamento das
escolas rurais fizeram com que os jovens tivessem menos convivência
com o processo produtivo familiar e se afastasse das comunidades por
longos períodos, passando grande parte de seu tempo no meio urbano,
conforme descreve a obra de Caldart et al, (2012), corroborando com as
problematizações abordadas pelos entrevistados.
[...] educação rural sempre foi instituída pelos
organismos oficiais e teve como propósito a
escolarização como instrumento de adaptação do
homem ao produtivismo e à idealização de um
mundo do trabalho urbano, tendo sido um elemento
que contribuiu ideologicamente para provocar a
saída dos sujeitos do campo para se tornarem
operários na cidade. A educação rural
desempenhou o papel de inserir os sujeitos do
campo na cultura capitalista urbana, tendo um
caráter marcadamente “colonizador” (OLIVEIRA
e CAMPO, 2012, p. 240)

Embora existam cursos que tenham se aproximado da questão
social do meio rural, a exemplo do curso de Agronomia da UFFS, ou
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ainda o IFC (Instituto Federal Catarinense), que antes era conhecido como
escola agrotécnica, as organizações sociais percebem que a formação que
estas instituições promovem ainda está aquém da necessidade que a
agricultura familiar tem para seu desenvolvimento. Isso foi reiterado pelas
organizações pelo foco da matriz curricular, que teria pouco interesse pelo
modelo de desenvolvimento pautado pelas organizações sociais e com um
apelo técnico científico voltado para os grandes modelos de crescimento
econômico no qual o movimento ruralista tradicional pauta-se:
Eu acho que o sistema de educação nosso ele não
retrata a realidade onde o aluno vive, ele não trata
disso, até a agronomia que trabalha para o
desenvolvimento da agricultura já puxa pro
agronegócio, não trabalha essa diversidade toda,
mas a educação (...) a parte da escola, atrás da
escola, (refere à quando era aluno do ensino
fundamental) quando nós era piazada, nós plantava
aquilo ali, ali era da escola, tinha uma área maior,
nós plantava as hortaliças que se consumia na
escola, tudo era produzido ali. (Entrevista Sabor
Colonial)
[...] a educação cumpriu na sociedade até hoje um
papel e olhando do ponto de vista da agricultura,
ela preparou mão de obra para a indústria, para o
comércio e para o modelo do agronegócio, tanto
que nós formamos técnicos, agrônomos e eles vão
vender veneno, eles não voltam pra serem
agricultores, eles vão fazer outra coisa. Então nossa
avaliação da agricultura familiar ela poderia ser
muito mais fortalecida e ter uma mudança de 90
graus, vamos dizer assim, ou se 120, 180, como
quiser (risos), mas se a educação disser o seguinte:
“ó, vamos preparar, vamos qualificar, vamos
construir técnicos, agrônomos, engenheiros, para
voltar para a ser agricultor e inverter esse modelo
de produção”. (Entrevista Fetraf)

Além disso, há a necessidade de discutir o modelo de educação
formal, pois seus desdobramentos sobre a compreensão do meio rural e
ainda os impactos que ela tem sobre as escolhas profissionais, atingem
diretamente os educandos. Conforme destaca Freire (2002), a educação
tem um papel fundamental na construção de autonomia, e a forma de
atuação da educação, estabelecendo relações dialógicas entre educando e
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educadores e ainda com o meio social em que vivem, sendo capaz de
promover transformações significativas na compreensão de mundo. Mas
o que apontam os entrevistados é que a educação formal está cada vez
mais distante do projeto de desenvolvimento para o qual as organizações
foram criadas. A nucleação, portanto, não anula somente o
reconhecimento do espaço social dos educandos, mas anula também a
compreensão do projeto de desenvolvimento em que as organizações
sociais fundam seu trabalho. Na percepção dos entrevistados, a educação
cumpre um papel formal, voltado ao sistema capitalista e que cria um
ideário urbano:
E tu vai ver o que é feito com a piazada do meio
rural, põe dentro dum ônibus, numa Kombi lá e
leva pra cidade estudar. E tem um estudo único,
uma educação que vem lá do período do regime
militar ainda, não se inovou, não se avançou,
professores mal pagos e é uma educação que ela é
estritamente urbana, que ela foca pro urbano,
incentivando a formação da criança pra ser urbana.
(Entrevista Coopertec)

No debate ocorrido com as organizações sociais no dia 04 de abril
de 2016, uma das participantes fez uma fala de que em no seu município
algumas empresas multinacionais que focam no plantio do fumo
desenvolveram um concurso cultural nas escolas rurais premiando com
notebook as crianças que elaborassem o melhor texto com o tema “porque
o agronegócio é importante”, sendo apoiado e incentivado pela Prefeitura.
Já as organizações sociais, segundo os entrevistados, têm grandes
dificuldades de acessar os aparelhos públicos para discutir com as
crianças e fazer um trabalho de formação. Ainda é importante reforçar
que as conferências realizadas pelos trabalhadores rurais reiteradamente
apontam à necessidade da reforma educacional, com foco nas
comunidades rurais, desenvolvendo um sistema educativo mais próximo
da realidade (OLIVEIRA e CAMPO, 2012).
É para nós, um problema de governo. Não tem
políticas, e inclusive a cultura, esse preconceito, a
própria educação ela é voltada para, digamos para
o jovem sair da agricultura. Não tem incentivo,
mesmo que existe todo esse trabalho da educação
para o campo, mas ele não vai resolver. (Entrevista
MST)
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O agricultor familiar tem um grande diferencial no seu
conhecimento: aprendia-se a ser agricultor desde criança, com a família,
o trabalho era comungado entre os familiares. Essa comunhão era vivida
em suas mais diversas formas, inclusive na escola, que tinha um papel de
continuidade da vida comunitária, e hoje a escola retirou essa capacidade
de construção cultural e o sentido que o trabalho tinha para as famílias,
pois estão sendo nucleadas, não tem uma matriz curricular que valorize
ou incentive a agricultura familiar. Essas percepções são recorrentes no
discurso dos agricultores entrevistados, que discutem, inclusive, o papel
da escola e a função da educação, discutindo sua relação com o espaço
rural:
[...] educação no campo hoje ela... com essa
nucleação dos centros para as cidades, deixou de
existir aquela pequena escola no campo e as
crianças foram levadas todas pro centro urbano.
Então a criança, ela deixou de conviver lá com o,
com aquela parte de mexer na terra, de ter o contato
direto com a terra, então ela sai de manhã da sua
propriedade e vai pra cidade estudar na cidade
(entrevista EPAGRI)

Os processos educativos no meio rural são elementares para
pensarmos a continuidade e reprodução social da agricultura familiar. Há
um forte sentimento dos entrevistados da retomada da vida no meio rural,
reconhecendo-se como espaço de vida. Há diversas referências ao meio
rural, em especial a educação, de sofrimento, dificuldade de acesso,
precarização. Mas a nucleação não trouxe uma alternativa sólida ao meio
rural, facilitou e barateou a aplicação da política, embora não tenha
retomado a identificação dos jovens com o meio rural.
Como pudemos perceber existem diversas políticas que foram
desenvolvidas desde a constituição do Pronaf, em 1996, que melhoraram
qualitativamente e quantitativamente a vida no meio rural. Mas essas
políticas não foram suficientes para que o meio rural pudesse continuar
se desenvolvendo como espaço de oportunidades para os jovens. É
preciso avançar nas políticas, é preciso avançar na organização, e
principalmente, desvelar as limitações que as políticas têm:
Na verdade, existem... existem... só que o seguinte,
na prática é muito difícil, você tem que provar para
a sociedade por A mais B que isso dá certo,
entende? Porque existem muitos genéricos assim ó,
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PRONAF Jovem! Mas PRONAF Jovem, como
você vai tratar ele? Comprar um trator para ele tu
acha que vai segurar ele ali? Não é isso aí. As
políticas públicas as vezes acham que ele fazendo
isso, as vezes, acessando o recurso está resolvido.
Não está resolvido! Acham que resolvendo o
problema do PAA (Programa de Aquisição de
Alimentos) está resolvido. Não está resolvido.
Então ela não tem um projeto com começo, meio e
fim: que a pessoa enxergue que ela tem futuro,
nessa lógica assim pra ele poder permanecer.
(Entrevista UNICAFES SC)

Portanto, percebe-se que as políticas públicas são extremamente
importantes e que grande parte das organizações sociais existentes são
operadoras dessas políticas. Mas as políticas por si não resolvem os
problemas que se desdobram na falta de sucessão, precisam estar aliadas
entre si e ainda aliadas a organização sociopolítica das organizações
sociais. É preciso ter claro o que é papel do Estado e o que é papel das
organizações sociais e, além disso, é preciso fortalecer a independência
das organizações sociais com relação ao Estado, sob pena de tornarmos
frágil e dependente a sobrevivência dessas organizações sociais.
Analisamos nesse capítulo as demandas das organizações sociais
que se desdobraram em políticas públicas e que foram apontadas pelos
entrevistados como importantes para o processo sucessório, discutindo
seus avanços e desafios. A seguir veremos quais são as ações que são
executadas pelas organizações sociais, que não são atendidas por políticas
públicas, discutindo os avanços e desafios que as mesmas enfrentam na
sua continuidade.

4.3AS AÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS VOLTADAS À
AGRICULTURA FAMILIAR E AO PROCESSO SUCESSÓRIO
NÃO CONTEMPLADAS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS
O presente subtítulo tem por objetivo descrever quais são as ações
e estratégias que as organizações sociais que representam a agricultura
familiar, participantes da pesquisa, têm desenvolvido a fim de enfrentar a
problemática da sucessão familiar no meio rural para além das políticas
públicas. Será estruturado com o objetivo de compreender e descrever
essas ações, bem como seus limites e desafios, indicando as alternativas
que podem ser consolidadas.
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4.3.1 A formação e o trabalho de base como propostas de
emancipação social
A dificuldade do acesso à educação e os resultados disso na escolha
profissional da família são o retrato da necessidade de organização do
meio rural para vencer esta problemática. Embora as organizações não
conseguiram avançar em políticas públicas de instrução formal,
conseguiram pautar ações e estratégias de políticas de formação que
foram importantes para a mobilização e organização social desses
trabalhadores.
A formação é um dos aspectos centrais do movimento da
agricultura familiar já que foi através dela que os agricultores passaram a
questionar as condições em que viviam, a usurpação de seus direitos e
iniciaram ações de luta e engajamento político para busca de alternativas
econômicas e sociais. Entretanto, há uma avaliação recorrente por parte
das organizações sociais participantes do estudo de que o trabalho de base
é uma ação que precisa ser retomada pelo movimento social
representativo da agricultura familiar. Essa constatação foi reiterada em
eventos das organizações sociais dos quais participei, os quais discutiam
a falta de engajamento político dos agricultores.
As organizações sociais participantes do estudo atuam na formação
em diversos setores. O MST e MMC, que representam a via campesina,
trabalham com a metodologia da formação política de Base. A Cresol e a
Coopertec possuem uma política de formação, utilizando aspectos da
formação de base popular e multiplicadora. A Fetraf atua na formação
sindical, discutindo o papel político da terra e do agricultor a fim de
desenvolver alternativas aos sindicalizados. As demais organizações
também atuam com formação, em especial em ações de rede. Mas é
importante destacar que dessas organizações somente os movimentos
sociais da via campesina e a Fetraf possuem uma atuação mais direta com
o agricultor, as demais organizações sociais e movimentos sociais
realizam formações mais voltadas aos dirigentes e colaboradores.
Os entrevistados reiteraram o projeto “Terra Solidária”, que foi
uma ação desenvolvida pela Escola Sul da CUT – Central Única dos
Trabalhadores – voltada aos trabalhadores rurais com o intuito de articular
o conhecimento técnico e político, aumentando o grau de instrução dos
agricultores e mobilizando para modelos alternativos de organização e
produção no meio rural e que é considerado um dos maiores espaços de
formação de lideranças:
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Então nós podemos dizer que no meio sindical e
também cooperativista nós temos muitos jovens
que vieram desse processo todo; do “Terra
Solidária”, do “Consórcio Social da Juventude”
dos encontros, do debate que a gente fez aí com a
juventude que hoje são diretores, presidentes de
sindicatos, de cooperativas. Enfim, temos uma
renovação muito grande do espaço de coordenação
das entidades com jovens. Isso é uma coisa que a
gente pode se orgulhar bastante, com as mulheres
um pouco menos, mas temos muitas mulheres
também que estão nos espaços. (Entrevista Fetraf)

Realizando buscas dos materiais utilizados no programa de
formação apresentado pelos entrevistados denominado Terra Solidária,
foi possível identificar o processo de formação aliado a educação de
jovens e adultos (CUT, 2016), através de módulos de formação. O
balanço desse processo formativo denominado “Terra Solidária” apontou
que até o ano de 2002, na Região Sul, este atuou em 265 municípios,
certificando 1.600 educandos até 1999 e em 2002 foram certificados 900,
envolvendo aproximadamente 50 mil pessoas no projeto. Um importante
avanço foi no Programa de Ensino Fundamental, sendo certificados neste
nível de ensino 2.500 educandos (CUT, 2002). Para além do ensino
tradicional a CUT avalia que o projeto resultou num maior engajamento
dos agricultores em modelos alternativos de produção e na disputa por um
projeto de desenvolvimento rural pautado na cooperação, na
agroecologia, na democratização do acesso à terra e na organização
desses trabalhadores em espaços representativos. (CUT, 2002).
Atualmente a Fetraf desenvolve conjuntamente a Universidade Federal
da Fronteira Sul – UFFS, um projeto de formação para jovens rurais:
“Temos agora vários projetos com a UFFS também em execução, um
encerrando agora que envolveu em torno de 3000 jovens nos três estados
do sul” (Entrevista Fetraf).
Além disso, as organizações sociais, como a Fetraf, Cresol e Apaco
mantêm processos formativos continuados aos agricultores familiares,
através da metodologia de trabalho de base. Este tem um foco na educação
popular, com objetivos de disseminação de saberes e práticas,
fortalecimento institucional, valorização dos saberes dos agricultores e
ainda como estratégia político-organizativa das organizações.
Os processos formativos para as organizações sociais participantes
do estudo são eixos centrais para a sua reprodução e continuidade da
agricultura familiar na Região, pois por meio desses que se

120

desenvolveram as principais alternativas de organização e estruturação
das redes de cooperação e desenvolvimento do meio rural. Essas ações
são desenvolvidas com o objetivo de disseminar a criticidade e
democratizar o acesso ao conhecimento, estabelecer alternativas sólidas
aos agricultores e reconhecer a agricultura familiar para além de sua
produção, mas como modo de vida. (CRESOL, 2014)
As análises realizadas demonstram que o investimento no processo
formativo se pautou muito mais no âmbito político organizativo, pela
necessidade e novamente pela ausência do Estado em políticas inclusivas
no meio rural. A nucleação das escolas e o afastamento gradativo do
espaço educativo no meio rural são sintomas da falta do reconhecimento
histórico dos agricultores, refletido na falta de adequação dos currículos
escolares para essa forma de conhecimento, culminando com o
afastamento e a falta de reconhecimento dos sujeitos sociais nos espaços
formais de educação. (TONDIN, 2012)
As organizações sociais concebem que os processos formativos
são espaços de construção social coletiva, na busca de uma ação concreta
para transformação da realidade. (FREIRE, 1987). A noção de formação
para a agricultura familiar também é definida pela Política de Formação
do Sistema Cresol Central SC/RS, que a define como:
Processo sistemático e multidimensional de
educação popular através do qual afirma sujeitos
individuais e coletivos com conhecimento, atitude
e habilidades para incidir de forma consistente e
consequente nos processos organizativos da
agricultura familiar. (...) a formação pretende
orientar os sujeitos na atuação crítica, criativa e
transformadora das realidades excludentes e a
afirmação de alternativas geradoras de novas
relações humanizadas e que respeitem o ambiente
natural e cultural, sendo promotoras da “ecologia”
(diversidade) dos saberes e das formas de viver,
através de processos de participação direta dos
envolvidos nos quais se efetive a liberdade de
expressão e a responsabilidade pessoal e coletiva
com o que é comum. (Cresol, 2014, p. 3)

É importante destacar ainda que, historicamente, o processo
formativo foi responsável pela organização de base e pela construção de
um projeto político para a agricultura familiar não baseado em processos
de subordinação. A formação representa um movimento importante para
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a construção de alternativas, pois problematiza a concepção social, a
organização política e desvela a capacidade de construção coletiva a partir
de diferentes e diversos saberes.
O processo formativo foi a porta de entrada das lideranças
entrevistadas para o movimento da agricultura familiar, pois em sua
apresentação, todos acessam as organizações a partir de momentos
formativos proporcionados, inicialmente pelas comunidades eclesiais de
base e posteriormente pelas organizações sociais constituídas. Portanto,
estes processos fundam-se numa estratégia extremamente
democratizadora, que desvela aspectos necessários para mobilização e
transformação dos sujeitos políticos.
As ações de formação são desenvolvidas por todas as organizações
sociais entrevistadas, com o foco no trabalho de base e educação popular.
Compreende-se o trabalho de base como aquele desenvolvido para a
categoria a qual as organizações representam, no qual pauta uma atuação
política e social: “trabalho de base é a ação política transformadora,
realizada por militantes [...] que metem o corpo em uma realidade
concreta, para despertar, organizar o povo na solução de problemas
cotidianos e ligar essa luta à luta geral contra a opressão” (Peloso, 2012,
9. 10).
4.3.2 Os espaços sociais como retomada dos modos de vida rural
Uma característica muito forte do meio rural também são as
relações sociais e comunitárias que ali são estabelecidas, conforme
ressalta Brandão (2007), pois reconhece na forma de vida do meio rural
um espaço de troca, com uma forte identificação do “ser agricultor” como
aquele sujeito que vive através de relações comunitárias, com
identificações culturais muito fortes.
O esvaziamento do meio rural transformou de forma drástica essas
relações sociais, pois ressignificou-as. Essa é uma consideração
importante quando pensamos as relações sociais que são estabelecidas, na
qual a agricultura familiar funda-se e orienta-se. Os entrevistados relatam
sentimentos de abandono e vazio relacionados ao meio rural,
especialmente em relação a intensa vida comunitária que ele tinha antes:
“E o rural é isso, está abandonado, inclusive pelo poder público”
(entrevista MST). Ou como afirma outro entrevistado:
A gente percebia o meio rural como espaço de
comunidade, espaço maior, onde estavam
envolvidas mais pessoas, onde tinha um espaço de
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lazer, no final de semana, onde a gente percebia que
sobram pessoas pra fazer um time de futebol, de
voleibol, e hoje já não. Muito pelo fato de ter
poucos atrativos no meio rural, e também o fato que
foi um pouco mais centralizando pro urbano.
(Entrevista EPAGRI)

Os participantes da pesquisa retratam o meio rural como um lugar
ocupado por “velhos”, explicitando que os jovens saem para estudar e não
retornam, como retrata a fala a seguir:
[...] hoje a maioria, ou a maior parte das famílias já
passaram dos 45 anos, ou passaram bem, e tem, eu
vejo lá na minha comunidade a 4, 5 anos atrás não
tinha nenhuma casa vazia, nenhuma. Hoje tem 9 e
tem várias famílias que tem só o casal em casa, só
o casal de mais idade, com 45, 50. (Entrevista
Cresol)

Portanto, as organizações sociais têm desenvolvido ações de
retomada das relações comunitárias, a fim ressignificá-las. Um dos
exemplos é o projeto “Minha Comunidade Bonita”, desenvolvido pela
Cresol Dionísio Cerqueira no ano de 2014, que foi estendido a outras
cooperativas do Sistema de Cooperativas de Crédito – Cresol Central
SC/RS. O projeto “Minha comunidade bonita” é um concurso em que as
comunidades rurais organizam-se para embelezamento dos espaços de
convívio social: igreja, salão paroquial, clubes. A Cresol distribui
sementes e plantas para ornamentação e a comunidade adquire, de forma
coletiva, materiais de construção e a força de trabalho é cedida pela
comunidade que planeja e executa pequenas reformas nos espaços.
A avaliação dos entrevistados é que essa capacidade de
organização é essencial para as organizações sociais, pois retomada as
relações de cooperação entre os agricultores, apresenta aos jovens
alternativas de convívio social e de valorização das relações comunitárias
que fortalecem os sujeitos políticos. Para além do embelezamento da
comunidade, essas ações possibilitariam um fortalecimento das relações
sociais. Algumas organizações sociais conseguiram oferecer alternativas
organizativas aos moradores das comunidades rurais, criando dispositivos
sociais para oferecer lazer, espaços de confraternização e de relação
social. Essa preocupação das organizações sociais indica a compreensão
do meio rural como espaço de produção, mas também como espaço de
vida, e coloca a necessidade de realizar ações voltadas a essa dimensão:
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Mas há comunidades aonde que tem esses espaços
também para eles se divertir. Por exemplo, eu vivo
numa comunidade aonde tem centro comunitário,
tem quadra de futsal, futebol de campo (...) uma
menina que faz teatro, e que ela faz dança, que faz
zumba pras mulheres ali do interior. Então, saiu da
cidade, tá vindo pro interior. Nós estamos com duas
turmas na minha comunidade que a gente utilizou
uma escolinha que estava abandonada, que ela
serve para fazer velório, mas serve duas vezes por
semana para fazer dança também. Então, esses
jovens, dessa comunidade a gente começou a
perceber também que eles não têm saído muito. E
eles fazem as suas festas lá. (Entrevista Apaco)

É importante destacar também que essa necessidade de
organização dos agricultores é resultado da falta de políticas públicas para
investimento nos equipamentos públicos para lazer. A baixa concentração
de pessoas no meio rural é um dos mais frequentes discursos para
justificar a falta de investimentos públicos: “[...] como é que eu vou
construir um ginásio de esportes para 20 famílias? Eu vou construir lá no
bairro, que todo gestor público também faz conta, e relaciona o custobenefício, então esse é um dos problemas. O campo esvaziou e torna-se
inviável certos investimentos que ajudariam o jovem” (Entrevista MST)
Nesse aspecto é importante destacar que espaços de socialização e vida
comunitária são fatores importantes para a permanência do jovem no
meio rural.
A falta de ações e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
das comunidades rurais resultam, também, em problemas sociais, como
uso de drogas, evasão escolar, em que o Estado tem papel primordial,
aliado à ações da sociedade civil. Entretanto, ainda não existem ações
efetivas que se ocupem dessas problemáticas.
E no meio rural hoje, o que tem na cidade, tem as
drogas no interior também. A gente faz que não vê,
porque é complexo e é complicado, mas existe.
Tem vários casos que existe, nos assentamentos
existe. Infelizmente, existe, nós fizemos que não
vimos, porque a gente não sabe como lidar com
isso. (Entrevista MST).
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A concepção de que as organizações “fazem que não enxergam” é
uma crítica profunda da falta de alternativas sólidas e eficientes para a
agricultura familiar como um todo, em que a não sucessão é somente um
dos sintomas.
4.3.3 As lutas e organizações da agricultura familiar como estratégia
organizativa
Uma perspectiva muito forte reiterada pelas organizações
entrevistadas para a consolidação das demandas dos agricultores
familiares as quais elas representam, é a sua capacidade de ação e
promoção de organização, elaborando pautas conjuntas a partir da base
de trabalhadores.
Ao serem questionados sobre o que é necessário para fortalecer o
movimento da agricultura familiar, os entrevistados foram unânimes ao
se referirem a sua capacidade de mobilização, organização de pautas
coletivas e, principalmente, de não perder sua relação com os agricultores.
Mas, além disso, é necessário retomar os aspectos de cooperação, de
organização social dos agricultores, de envolvimento no dia a dia para
saber quais são as demandas dos agricultores.
Por exemplo, assim, uma pessoa bem fraca
financeiramente, quem sabe até é possível dele ter
um trator no coletivo ele realizar um sonho dele, no
coletivo e assim como na agroindústria, assim
como outras coisas, então se a UNICAFES
conseguisse fazer com que crescesse o número de
cooperativas nos municípios, nos Estados ou até
em nível nacional, acho que já estaria de bom
tamanho entende? Porque daí normalmente tem
outros atores que podiam trabalhar outras questões
também, mas nós formando cooperativa, outros
formando pensamentos assim, nessa linha, eu acho
que já é um passo. (Entrevista UNICAFES)

Os engajamentos, as pautas coletivas, as demandas e as lutas dos
agricultores originaram as organizações sociais, que também passaram a
operar políticas públicas. As organizações também reiteraram que embora
as políticas públicas representem avanços importantes, não é possível
conceber que os problemas no meio rural acabaram, e especial pela
necessidade constante de organização dos agricultores, a qual está em
constante contradição com o atual sistema econômico:
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Então, as vezes a gente acha que essas políticas que
foram criadas de incentivo de você produzir um
produto diferente e você vender pro PNAE e pro
PAA, tantas alternativas, você ver um crédito
facilitado, com prazo, com juro subsidiado, tudo
isso nem todo mundo tem acesso, isso não é tão
fácil assim. Tem uma organização, essa questão da
organização é fundamental, porque o agricultor que
não se abrir para escutar uma ideia diferente ele vai
continuar plantando fumo. (Entrevista SABOR
COLONIAL)

Levando em consideração além dos aspectos políticos, as
organizações sociais reiteraram que a os agricultores familiares devem
buscar alternativas coletivas, a fim de alavancar a capacidade competitiva
de mercado, na compra de matéria-prima, na competição pelo preço de
venda, sendo essas propostas as mais frequentes entres as organizações
participantes dessa pesquisa:
[...] a condição não é igual, a condição é diferente.
O agricultor vai ter que pagar 69, 70 reais o saco de
adubo, porque ele vai comprar 50 sacos de adubo,
o patronal vai comprar 50 mil sacos de adubo. Tu
acha que vai pagar o mesmo preço? Então a
condição não é igual! Não é igual! E se você colher
500 sacos de milhos, vai vender 500 sacos de
milho, tu tem 2 reais de sobra, tu vai ter que ter
1000 reais. Agora, se o outro pela mesma sobra,
tem 50 mil sacos de milho. Então não vai ter nunca,
a condição não é igual. (Entrevista SABOR
COLONIAL)

Nesses aspectos a luta ela é tanto organizativa nos aspectos
políticos, mas também nos aspectos técnicos, com o intuito de fortalecer
não somente um modo de vida, mas todos os saberes e práticas dos
agricultores familiares, como resposta a um modelo de produção
concentrador de renda, de padronização da produção, com metas de
produção. Existe um modelo alternativo de produção, com saberes
herdados, com valores diferenciados:
[...] criar opções econômicas, que valorizem o
conhecimento dos agricultores sobre seus fazeres,
dar oportunidade a eles de produzirem produtos
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com alto valor agregado, como nas pequenas
agroindústrias (...) desenvolver esses mercados
locais e regionais, são importantes também para
uma grande parcela de jovens a comercialização de
produtos aqui na Região. (Entrevista pesquisador)

Percebemos, então, que há um forte movimento de retomada da
compreensão da vida no meio rural como alternativa, promovendo uma
maior sociabilidade entre os moradores do meio rural. Esse resgate e
valorização do meio rural com uma identidade de um lugar “bom de se
viver”, como alternativa que promove qualidade de vida é um desafio
frente as comodidades que estão disponíveis no meio urbano, mas são
imprescindíveis para estabelecer novas relações sociais e fortalecer o
projeto de desenvolvimento para o meio rural.
O roteiro de entrevista proposto indicou que os entrevistados
pudessem refletir sobre quais são as problemáticas que motivam a falta
de sucessão no meio rural e, posteriormente como as organizações sociais
representantes da agricultura familiar têm buscado ações para
enfrentamento ou superação dessas problemáticas. Uma grande
dificuldade identificada através dessa pesquisa pode ser descrita como a
capacidade de articulação entre as políticas públicas, assim como entre as
ações das organizações sociais, uma vez que algumas ações estão
sobrepostas e não são complementares. Não há, inclusive, uma pauta que
oriente a ação conjunta dessas organizações. Praticamente todas as
organizações apontaram que as políticas públicas instituídas estão
desarticuladas e que existem demandas que ainda não foram atendidas.
No ano de 2014 a Cresol Central SC/RS realizou um seminário na
cidade de Concórdia (SC), com a participação de mais de 200 pessoas,
representantes de diversas organizações sociais representativas da
agricultura familiar30 que elaboraram uma síntese dos principais desafios
que a Agricultura Familiar enfrenta para sua reprodução, dos quais
podemos descrever os que foram destacados na apresentação da
Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito Solidário
(Confesol):
1) Articular a integração das políticas públicas, com destaque para
crédito, comercialização, Ater e Cooperativismo;

30

Nesse encontro estiveram presentes os sindicatos rurais filiados a Fetraf Sul de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, cooperativas de produção, comercialização, consumo e as de cunho político
organizativo. Das que participaram da pesquisa estiveram presentes: Fetraf, Apaco, Unicafes e
Cresol.
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2) As políticas públicas diferenciadas precisam incluir a diversidade
social e ambiental de todos os agricultores familiares;
3) Políticas para Agricultura Familiar precisam ser elaboradas para o
fortalecimento da autonomia da categoria social e sustentabilidade do
meio rural, não adianta fazer mais do mesmo e mais com os mesmos;
4) Movimentos sociais e sindicais precisam retomar a capacidade de
refletir, inovar e propor alternativas de modelos produtivos, mercado,
arranjos institucionais, dentre outras necessidades;
5) Retomar lutas políticas, com nova e atual radicalidade.
6) Na atividade também foi possível identificar que os participantes
convergiram nos desafios a serem superados e na demanda de ações
que devem ser instituídas pelas organizações sociais (CRESOL
CENTRAL SC/RS, 2014). Podemos destacar os seguintes eixos
7) Organizar lutas e pautas comuns ao conjunto de organizações
representativas da agricultura familiar: necessidade das organizações
sociais criarem espaços coletivos para discussão e implantação de
pautas comuns, debater necessidades e desafios para o fortalecimento
da agricultura familiar;
8) Reconhecer e valorizar o espaço social e saberes dos agricultores
familiares: promover estudos, visitas, sistematizar as experiências e
os saberes que são produzidos no meio rural para seu fortalecimento
e reconhecimento como espaço de produção de conhecimento;
9) Fortalecer e melhorar as políticas públicas existentes: debater as
dificuldades da aplicabilidade das políticas públicas, os limites para
o desenvolvimento rural. Foram destacadas as políticas de crédito,
assistência técnica, garantia de renda.
10) Trabalhar as questões que envolvem a renda do agricultor: discutir
um preço mínimo dos produtos foi amplamente discutido que o
agricultor é um dos poucos trabalhadores que não pode dizer qual é o
preço a ser cobrado pelo seu próprio trabalho;
11) Retomada da formação de base, mobilizações e lutas político
organizativas;
12) Pautar modelos produtivos alternativos, agroecológicos, com novas
tecnologias acessíveis aos agricultores viáveis para pequenas
propriedades e com baixo investimento.
13) Retomar o debate político com o Estado, apresentar pautas para
melhoria das políticas públicas.
É importante destacar que há um significativo impacto para a
reprodução social da agricultura familiar quando compreendemos que a
articulação das organizações sociais pode impactar para a continuidade
da agricultura familiar. Há um movimento atual que busca essa retomada
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pela importância histórica que representa essa articulação. Como vimos
no item 4.1 a luta dessas organizações teve uma base comum, e com a
constituição de diversas organizações, pudemos perceber certo
distanciamento entre elas, pois assumem uma postura técnico operativa
maior que a função sociopolítica.
A compreensão da tecnificação dessas organizações perpassa pela
sua mudança de função, de luta e organização de base para um processo
de operacionalização de políticas públicas. Além disso, pensando na
sustentabilidade institucional, algumas organizações passam a sobrepor
ações e papéis. Isso resultou em um embate político extremamente forte,
pois além de não trabalharem de maneira articulada e conjunta, as
organizações passam a disputar espaço e atividades.
Logo, grande parte das ações das organizações que não são
contempladas pelas políticas públicas dizem respeito a capacidade de
organização dos agricultores familiares, a qual culminou com a
constituição das organizações sociais presentes na Região. A capacidade
de mobilização, de organização de base é fundamental para compreender
a história do movimento da agricultura familiar.
Essa proposta de organização é uma resposta ao modelo
econômico de “gestão da crise” (GOHN, 2006, p. 297), que encontra na
competição e na exclusão as configurações para manutenção do sistema.
As organizações sociais, então, mobilizam-se como resposta, através de
uma forma de organização econômica informal, fortalecendo estratégias
econômicas alternativas.
A proposta de articulação dessas organizações sociais é coerente
com as demandas que foram discutidas nessa pesquisa e é uma resposta
sólida às problemáticas vividas no meio rural, encarando, inclusive no
que se refere a sucessão, não como causa em si, mas como sintoma do
que os agricultores vivem no dia a dia. A ocupação com essa temática se
faz necessária pela continuidade e reprodução da agricultura familiar, que
precisa de ações conjuntas e alinhadas para se desenvolver:
Pois é... (silêncio), pois é, é difícil (risos). Teria que
fazer a receita então. Não sei, teria que pensar no
coletivo das organizações pensar numa estratégia.
Não sei se uma estratégia única, mas uma estratégia
que possa a partir disso viabilizar a implantação
dela pra poder dar essa continuidade. Fora isso,
olha...o agricultor por si só vai procurar aquilo que
é mais fácil (entrevista Cresol)
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Percebe-se que há um vasto trabalho das organizações sociais
quando se trata de suas ações, e a temática da sucessão não deve ser
concebida como uma problemática separada das dificuldades que a
agricultura familiar encontra para sua reprodução, pois ela não está
dissociada das tantas dificuldades descritas nesse trabalho. A sucessão
deve ser encarada, portanto, como um sintoma de uma negação de um
modo de vida e como uma resposta a imposição capitalista, que
mercantilizando a forma de vida também mercantiliza projetos de vida.
Analisando os discursos dos entrevistados veremos que ser
agricultor familiar hoje é uma tarefa difícil, em especial pela insuficiência
das políticas públicas que foram conquistadas de forma árdua pelos
movimentos sociais. Na ausência do Estado, em especial da década de
1980-1990, as organizações sociais foram a reposta mais próxima que os
agricultores tiveram para atender as suas necessidades.
Quando as organizações pensam em estratégias para a sucessão no
meio rural é preciso pensar além da juventude, é preciso buscar ampliar
as oportunidades no meio rural, articulando políticas públicas e as ações
das organizações sociais:
[...] acredito que deva ter uma parceria grande entre
todas as essas instituições de trabalhar em prol de
um objetivo de qualificar os jovens e mostrar que
tem oportunidades. (...) porque não tem como te
dizer quais são as ações porque elas são muitas (...).
Hoje a gente percebe que algumas coisas já estão
sendo feitas, então o próprio incentivo a moradia
rural, promovida por algumas instituições, o Pronaf
Jovem, o Pronaf Mulher que também está aí para
contribuir, o próprio Pronaf da agricultura familiar
com juros baixos. (Entrevista EPAGRI)

Assim, promover a sucessão no meio rural implica em desenvolver
políticas públicas que sejam mais acessíveis e pensadas para o jovem,
mais concebidas como um processo, não como um meio. A política
pública ou a ação das organizações sociais, não podem ser compreendidas
de forma isoladas como capazes de gerar a sucessão, até porque não existe
um motivo isolado que incentive o jovem a deixar o meio rural.
[...] ampliar as políticas públicas pra isso, as que já
existem, ter uma política pública específica para o
jovem. Um programa de habitação específico da
juventude, um crédito específico para juventude,
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que possa permitir o acesso a vários mecanismos,
por exemplo, eu quero um computador, eu vou lá e
compro um computador, pronto! (Entrevista
FETRAF)

E dentre as ações que, a partir do discurso das organizações, pude
perceber como o primordial para a opção do jovem ficar ou não no meio
rural, é a necessidade de repensar um modelo de produção que seja mais
inclusivo, mais democrático, que permita maior flexibilidade de horários
e descanso dos agricultores familiares. Nessa questão é essencial pensar
estratégias que permitam o acesso á garantia de direitos trabalhistas aos
agricultores:
Nós vamos ter que repensar como é que vai, como
é que nós vamos constituir que o jovem fique, na
época de ele tirar férias, que alguém fique lá na
propriedade para fazer, por exemplo, se ele vai
trabalhar com leite, essas coisas, tuas vacas não vão
parar de dar leite enquanto tu tirar férias ali. Tem
muita gente discutindo, uma cooperativa de
trabalho, por exemplo, para fazer essa sucessão no
campo, esse intervalo das pessoas que vão sair, que
alguém vá e faça o serviço. (Entrevista APACO)

Há uma forte necessidade das famílias retomarem esse debate, no
qual parece ser uma ação de trabalho formativo e de base das
organizações sociais, de promover ações que privilegiem a participação
dos jovens no conjunto de sua família, oferecendo oportunidades de
construção, de troca de experiências para que a juventude possa se
envolver mais no processo produtivo. O jovem precisa perceber sua
importância na família e ter claro seu papel e responsabilidade, mas isso
só pode ser concebido entre os membros da família em um debate claro:
Então são questões que podem avançar de maneira
importante e abrir uma discussão. E aí tem a ver
sim com o Estado, da responsabilidade, mas
também com a família. Essa questão da sucessão,
descendo para essa discussão, as organizações
sociais têm um papel importante para desempenhar
também, discutir com a sua base essa problemática,
pra que isso seja discutido na família, de provocar
o debate e muitas vezes isso é postergado, por que
o jovem pensa em ficar, mas aí tem os demais
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irmãos, não tem o recurso para remunerar os
demais, então se você for remunerar não vale mais
a pena então aí esse debate vai sendo postergado.
(Entrevista pesquisador)

Como as demais políticas públicas conquistadas, podemos afirmar
que parte da mística do movimento da agricultura familiar é pautada em
princípios de reconhecimento e valorização do “ser agricultor” para além
de sua produção. Para Bogo (2008), a mística é parte primordial do
movimento social, como fator de inspiração e motivação, para reflexão
de valores e práticas que não podem ser perdidos pelo movimento social.
É um símbolo, religioso ou não, que remete a função pela qual as
organizações sociais são constituídas. E com esse espírito também
reiteram as organizações sociais que é preciso sempre retomar o sentido
pelo qual a agricultura familiar trabalha.
O trabalho das organizações não está voltado somente à melhoria
da qualidade de vida, mas através da mística dos movimentos reitera e
recupera uma noção simbólica do “ser agricultor” e das mais diferentes
formas de expressão, cultura e valorização dos saberes proveniente da
vida no meio rural. Essa valorização se dá através da poesia, da música,
dos elementos simbólicos. Portanto, a mística é a retomada do
reconhecimento da importância do agricultor, conforme expressa a
entrevista:
Muita organização (risos) eu acho que sim, porque
a pessoa tem que optar, tem que dizer: “eu vou ficar
porque eu gosto” e um jeito dele viver lá no campo,
é diferente e não tem. (...) Eu sempre digo que
trabalhar na terra é uma missão, uma vocação
sublime, que não é palco para qualquer pessoa, tem
que saber entender essa terra, tem que saber fazer
com que essa terra seja nossa mãe, que fornece o
alimento. E amar, gostar dessa terra! (Entrevista
MMC)

Não foi possível identificar nas entrevistas uma concepção única
sobre quais pautas foram totalmente atendidas por políticas públicas ou
pela organização dos agricultores, na medida em que os entrevistados
reconhecem que os avanços alcançados foram fundamentais para que a
agricultura familiar continuasse se reproduzindo. Também reconhecem
que a falta de sucessão é um sintoma de que ainda é preciso avançar na
consolidação das políticas. Conforme expressa o entrevistado: “Sim, hoje
sim, a demanda que ela é existente hoje ela é toda atendida, então... a
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demanda do crédito agrícola, pra toda família, inclusive sobrando né, essa
política do governo ela nos atende” (Entrevista CRESOL). Ainda é
reforçada a partir da fala do entrevistado abaixo:
Então as políticas foram avançando tanto que o
próprio movimento sindical já faz avaliação que
nós não temos pauta mais. Porque elas foram
atendidas e nós, nesse período todo fomos
implementando as políticas e não conseguimos, de
certa forma, elaborar novas pautas, que possam ser
novidades como foi a habitação. (Entrevista
FETRAF)

Tais concepções são muito controversas e limitadas, haja vista que
há uma realidade, ainda muito difícil para a reprodução da agricultura
familiar, conforme podemos perceber através do Relatório do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável de 2013.
Ainda há muita pobreza no meio rural, muita dificuldade na reprodução
da agricultura familiar que impactam diretamente, inclusive, na opção ou
não dos jovens permanecerem no meio rural. Com relação aos direitos
trabalhistas, por exemplo, são importantes questões que levam o jovem a
optar pelo espaço de trabalho urbano; o método de integração torna o
agricultor dependente e subordinado a um sistema de produção com
baixas remunerações; ainda existem quatro milhões de agricultores que
não tem acesso ao crédito pela dificuldade de oferta de garantias.
(CNDRSS, 2013). Ainda é importante destacar as ações que ameaçam os
direitos dos trabalhadores rurais, como a caso da discussão da diminuição
do valor da previdência rural. Ainda há concepções mais pessimistas, dos
entrevistados, que questionam a capacidade de continuidade do projeto
político da agricultura familiar:
Infelizmente é um tema que só agora está entrando
para agenda dos governos e dos movimentos
sociais, temo que seja já bastante tarde, para
reverter esse quadro do esvaziamento rural, o que
tem aí não é suficiente para resolver, para dar conta
da permanência desses jovens no meio rural, de
uma nova geração de jovens, no meio rural
(entrevista pesquisador)

O reconhecimento de que ainda há muito a avançar e muitas
problemáticas que precisam ser discutidas e alçadas estratégias para sua
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superação foi abordado por algumas organizações. Essas lutas e avanços
impactam diretamente na escolha do jovem pela sucessão, uma vez que
quanto mais alternativas e qualidade de vida o rural apresentar, maior será
a possibilidade de o jovem buscar esse espaço para viver. Isso pode ser
percebido através do exemplo exposto abaixo:
A nossa bandeira é a terra. A terra para ter nela um
trabalho, em tese. A nossa bandeira, a nossa
essência é a terra. Terra para quem nela trabalha,
democratizar a propriedade da terra e o
planejamento da produção agrícola, que no
capitalismo isso não existe, no capitalismo não
existe um planejamento da produção, se fosse em
um outro sistema econômico deveria ter. E,
digamos, sempre foi cobrado do Estado brasileiro
que ele deve permitir a democratização da
propriedade da terra, que infelizmente a cada ano
que passa ela continua se concentrando (Entrevista
MST)
[...] a nossa briga maior hoje é com pequenas
alternativas, a questão da industrialização das
pequenas agroindústrias familiares, nós estamos
brigando com uma lei específica para a agricultura
familiar, uma legislação sanitária específica para a
agricultura familiar, porque o que está aí não serve
mais. (Entrevista APACO)

Portanto, é possível identificar diferentes pontos de vista quando
se trata da superação dos problemas sociais e no projeto de
desenvolvimento na qual as organizações sociais tiveram seus primeiros
objetivos. Isso pode ser percebido na fala da Fetraf, que indica que as
organizações estão “fazendo reforma” nas políticas já instituídas, pois não
houve uma grande novidade nas demandas das organizações sociais, logo
em alguns contextos acreditam que as pautas foram superadas e em outros
contextos não. Já o MST afirma na sua fala que a concentração de terra
aumentou, portanto, cada sujeito, a partir da organização social que
representa, desenvolve a compreensão dos avanços e desafios da
agricultura familiar.
Não é possível avaliar se essas ações das organizações sociais são
responsáveis pelo aumento da sucessão, uma vez que não foi possível o
tratamento de dados comparativos da permanência dos jovens no meio
rural. Entretanto as organizações que participaram a pesquisa ratificam
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sua concepção de que a sucessão é resultado de um conjunto de ações e
projetos que fazem com que o jovem perceba o rural como alternativa
para seus projetos de vida. Nesse aspecto o rural precisa propor
alternativas de qualidade de vida aos agricultores, precisa de aproximar
às demandas e desejos dos jovens.
Os projetos sociais desenvolvidos pelas organizações sociais, bem
como as políticas públicas desenvolvidas são importantes instrumentos
para viabilizar a construção do projeto de vida dos jovens, mas
isoladamente não podem garantir que a sucessão aconteça. Ainda é
importante destacar que há necessidade de pensar alternativas a
agricultura familiar que não seja através da sucessão: que pessoas
residentes no urbano possam enxergar nesse espaço projetos de vida e de
trabalho.
Essas ações e políticas, isoladamente, não são capazes de promover
a sucessão. O acesso a educação, habitação, métodos de produção menos
penosas e com maior retorno financeiro, a vida e comunidade, a melhoria
do espaço de vida social, a rentabilidade dos serviços, a liberdade dos
jovens, são causas que precisam ser desenvolvidas concomitantemente,
para que possam dar resultados práticos aos jovens rurais. Embora
isoladas não fazem efeito, sem elas tampouco é possível conceber o
desenvolvimento do meio rural.
Por fim, podemos afirmar que embora existam diversas políticas a
sua desarticulação e dificuldade de aplicabilidade, em especial pela
concorrência com o modelo de produção pautado do agronegócio e no
grande latifúndio, ainda há um grande caminho a percorrer para garantir
a promoção da sucessão no meio rural e a continuidade da agricultura
familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Quem te dará a terra se não forem tuas mãos?
Quem te dará a terra se não forem teus braços?
Quem te dará a terra se não fores tu, trabalhador
do campo Que semeias com suor e sangue o
silêncio que geme na terra o teu canto? Quem?” Carlos Pronzato - MST

A preocupação com a temática da sucessão familiar é de suma
importância, pois demarca um momento histórico e único para a
agricultura familiar: as políticas públicas implantadas nos últimos 20 anos
têm buscado alternativas para promover a sucessão familiar. Entretanto,
as condições de reprodução social e a organização do trabalho têm
prejudicado de forma clara o desejo da juventude rural em dar
continuidade a esse projeto, em decorrência da falta da intersetorialização
das políticas e das organizações sociais que as operam.
Pensar a sucessão da juventude no meio rural perpassa pela
garantia de direitos previdenciários, de acesso à habitação, de qualidade
de vida, de tecnologia para o processo produtivo, de garantia de renda, de
possibilidade de convívio comunitário, na promoção de um meio rural
diversificado, com acesso à cultura, educação, lazer, um processo
produtivo rentável e com menos penosidade. Portanto, está atrelada por
um conjunto de políticas e práticas que vão desde a constituição de
políticas públicas, ou seja, de um cunho governamental até o
organizativo, representada pela organização social, sobre o papel da
família na reprodução social da agricultura familiar, da superação do
debate da desigualdade de gênero e do projeto de desenvolvimento que
pretendemos valorizar no espaço rural.
De forma sintética podemos afirmar que a promoção da sucessão
no meio rural não possui uma relação causa-efeito, mas sim um conjunto
de políticas para superação das desigualdades, as quais o meio rural foi
fortemente subjugado no processo de industrialização e imposição de um
modelo de desenvolvimento capitalista. Superá-lo exige um processo de
ressignificação do meio rural, retomando os aspectos de espaço de
reprodução de vida para além da produção.
Essas necessidades respondem a compreensão da própria
heterogeneidade da agricultura familiar, portanto, as ações que fortalecem
sua prática devem também ser heterogêneas. O jovem precisa participar
desse debate, precisa estar inserido nesses processos dialógicos para

136

poder compreender e envolver-se na luta e organização desse projeto de
sociedade.
As organizações sociais representativas da agricultura familiar, a
partir do momento que passam a operar as políticas públicas, como o
acesso ao crédito, habitação rural, assistência técnica, assumem um papel
diferente daquele para o qual foram constituídas com caráter organizativo.
Esse novo papel, por um lado, é um extremo avanço para a sociedade
civil, pois tem nas organizações um espaço mais próximo do Estado, com
maior representatividade política, pois quando ouvida pelos governos faz
a política cumprir seu sentido. Mas por outro lado, revela um papel
contraditório, pois as organizações deixam de lado o aspecto político e
organizativo para poder operar as políticas públicas, absorvendo um papel
técnico operativo.
É inquestionável o avanço que as políticas públicas tiveram no
meio rural nos últimos 20 anos, desde a criação do Pronaf. Entretanto, não
foi possível identificar a superação das desigualdades que são vividas no
meio rural. Embora as políticas tenham sido implementadas, identifica-se
que ainda são necessários avanços estruturais para promover a sucessão e
que hoje não há uma política que consiga atingir de forma ampla e
concreta os mais diversos desafios que os jovens vivenciam para poder
reproduzir seu modo de vida e permanecer no meio rural.
A permanência do jovem no meio rural é reflexo de problemas
estruturais na sociedade que exclui e não oferece oportunidades iguais.
Portanto, as soluções precisam ser estruturais no sentido de propor novas
lógicas de produção, consumo e na identificação de uma ruralidade para
além do meio de produção. Trata-se de assumir um modelo de
desenvolvimento sustentável, organizado a partir de oportunidades, de
inclusão, de aniquilar a desigualdade, seja ela de cunho social,
econômico, político ou étnico: “[...] queremos uma nova política pública,
que considere a questão da desigualdade social, apropriada, situada e
contextualizada para a juventude rural” (BARCELLOS, 2014).
Apontamos como necessidades para encarar a problemática da
sucessão e que devem ser pautas das organizações o apoio e
fortalecimento do projeto de desenvolvimento sustentável que fortalece a
permanência no meio rural, com tecnologia adequada à pequena
produção, em menor escala, com diversidade e agroecológica, a fim de
fomentar um modelo produtivo saudável, inclusivo e sustentável ao meio
rural; a necessidade urgente de democratização do acesso à terra, com
propostas de planejamento adequadas a juventude rural e a valorização
dos atores sociais, a partir de seus saberes e práticas, como protagonistas
na construção de um modelo de sociedade igualitário.
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Acredito que seja fundamental, levando em conta as reflexões
trazidas nessa dissertação, a recuperação permanente do sentido da luta
da agricultura familiar e que as organizações se coloquem constantemente
no debate da retomada do espaço de reprodução social. A transformação
da realidade e a denúncia permanente da relação de subordinação na qual
se fundam as relações de poder estabelecidas pela lógica capitalista são
as pautas conjuntas, que precisam desdobrar-se em novas ações,
inovadoras e dialógicas pelas organizações sociais representativas da
agricultura familiar. Embora existam pautas coletivas e ações
estratégicas, a execução das políticas públicas e o papel técnico operativo
na qual as organizações têm se ocupado, tem se afastado da luta político
organizativa. Há uma tentativa de retomada das organizações estudadas
de um trabalho conjunto das organizações sociais.
O trabalho organizativo extrapola a noção de produção, de
educação, de informação, ele acrescenta as ações das organizações a
diferenciação de projeto político, de compreensão de sociedade, na qual
o modelo produtivo adotado pela agricultura familiar faz toda diferença.
A adoção de um modelo de produção em detrimento de outro, é um ato
político, no qual as organizações têm pautado de forma recorrente no
trabalho de base e no qual sua constituição teve um eixo central. Como
afirma Paulo Freire, o tom de denúncia e indignação é sempre necessário
às lutas sociais, tomando-se uma atitude crítica e ativa diante das
desigualdades:
Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o
meu discurso quando me refiro às injustiças a que
são submetidos os esfarrapados do mundo. Daí
meu nenhum interesse de, não importa que ordem,
assumir um ar de observador imparcial, objetivo,
seguro dos fatos e dos acontecimentos (FREIRE,
1996, p. 14)

É preciso, portanto, acreditar na agricultura familiar, acreditar que
é possível mudar, fazer diferente, promover rupturas e não aceitar as
dificuldades e subordinações como ações do destino. Precisamos
acreditar na transformação, na luta, na mudança. Assim é a história das
organizações sociais e assim deve ser a sua continuidade e a sua
reinvenção. Do sonho ela surgiu e é dele que precisamos retomar.
A continuidade e reprodução da agricultura familiar dependem,
portanto, de assumirmos a postura crítica e ativa diante das grandes
desigualdades que assolam os “condenados da Terra”, como afirma
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(1996, p. 14). Mudar a realidade e transformar o espaço rural perpassa,
portanto, em reassumir na coletividade o compromisso com o projeto de
sociedade, pelo qual as organizações sociais foram constituídas.
Analisando os desafios e demandas listadas pelas organizações
sociais, fica claro que a disputa estabelecida está além do processo
produtivo, e diz respeito a retomada da organização social dos
trabalhadores rurais. Estes devem engajar-se para a construção de pautas
coletivas nos mais diversos segmentos, fortalecendo a luta pela
reprodução da agricultura familiar e não pelos setores individuais nas
quais essas organizações passam a se organizar a partir da implantação
das políticas públicas.
A partir dessa pesquisa, levantam-se lacunas e questionamentos
que podem continuar sendo investigados, a exemplo do aprofundamento
dos impactos das políticas públicas instituídas para a promoção da
sucessão. Ainda é possível que sejam estabelecidas novas pesquisas sobre
a temática da retomada e dos sentidos atribuídos a agricultura para os
jovens rurais.
Essa produção deixa a certeza de uma contribuição para região, no
sentido de sistematizar algumas práticas que foram vividas por meio de
um esforço coletivo desses sujeitos sociais que integram as organizações
sociais, promovendo a transformação da realidade na qual atuam. Em
especial, é preciso destacar o papel desses sujeitos sociais na produção de
alternativas diante da inquietação das desigualdades e desafios que
viveram os agricultores familiar com o passar desses anos de
transformação e domínio no modelo produtivo. Essas ações
desenvolvidas pelas organizações, através de políticas públicas ou não,
com poucos recursos, demonstram a possibilidade de mudança social que
as organizações sociais empoderadas representam para o movimento
social da agricultura familiar. Complementarmente é possível
desenvolver outras pesquisas voltadas a sucessão, com foco nos aspectos
de gênero e geração, resgatando como se constroem as subjetividades dos
agricultores, como reconhecem seu próprio trabalho e história. O
reconhecimento e identificação do trabalho do agricultor e da agricultora
perpassa pela identificação com a luta e sofrimento pelo trabalho,
enaltecendo a dignidade desse trabalho. São questões que ficam para
compor outros trabalhos e estudos, que possam contribuir com o e debate
em torno dessa problemática tão próxima a agricultura familiar.
Também reitero a necessidade de sistematização das práticas que
essas organizações vivenciaram nesses últimos 40 anos. E essa pesquisa
deixou claro que as lutas das organizações sociais são pouco
(re)conhecidas, mas são responsáveis pela produção de um capital social
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imensurável. Durante a realização da pesquisa se pode conhecer diversas
práticas, que poderiam ser aprofundadas, em especial de políticas que se
desdobram em outras ações. Cito como exemplo a habitação rural, que
além de construir casas desenvolveu um trabalho com os agricultores de
preservação ambiental, cuidados com a casa, organização produtiva. Ou
seja, existem experiências consistentes e consequentes sobre a agricultura
familiar que precisam ser avaliadas, problematizadas e disseminadas pelo
meio acadêmico e pelas próprias organizações sociais.
Retomando o problema de pesquisa e os objetivos propostos, a
pesquisa conseguiu responder ao proposto, promovendo um diálogo entre
as organizações sociais, suas práticas e as políticas públicas
desenvolvidas. Além de descrever a complexidade que é a compreensão
do conceito de agricultura familiar, suas concepções, pode ser
problematizado analiticamente os resultados produzidos pelos atores
sociais envolvidos nessas organizações.
Portanto, as organizações sociais participantes dessa pesquisa
compreendem que a agricultura familiar é a expressão da diversidade e da
heterogeneidade, que continua se reproduzindo socialmente como
resposta de um processo de resistência, luta e organização social. Pratica
suas ações voltadas para a compreensão de um projeto de sociedade, tanto
nos aspectos de produção/reprodução, como nos aspectos de luta e
organização social.
As políticas públicas foram ferramentas importantes para a
continuidade da agricultura familiar, mas hoje não são respostas práticas
e eficientes para que a “nova” juventude rural permaneça e trabalhe na
agricultura. Além da intersetorialização das políticas, é preciso avançar
para que as políticas atuem de maneira estrutural no processo produtivo e
na valorização (econômica, cultural e social) para o reconhecimento da
agricultura familiar em sua diversidade, em sua compreensão e no seu
processo produtivo, tornando as relações de trabalho e entre urbano e rural
mais justas, igualitárias e que privilegiem a produção de vida.
Para as políticas públicas e as ações das organizações sociais fica
o desafio permanente da busca pela sua integralidade e articulação, sob
pena de termos cada vez menos jovens no rural e a perda da identidade de
trabalhador rural. Os avanços foram importantes, mas não conseguiram
garantir a continuidade do projeto de desenvolvimento rural que foi
motivadora da própria constituição das organizações sociais e nas lutas
promovidas para a construção de políticas públicas. Mas é preciso fazer
uma análise profunda dos impactos e dos projetos desenvolvidos, para
buscar alternativas às novas demandas do meio rural.
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE
IMAGEM E VOZ
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ –
UNOCHAPECÓ
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES
HUMANOS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM POLÍTICAS SOCIAIS E DINÂMICAS
REGIONAIS
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E
VOZ
Título da pesquisa: A SUCESSÃO FAMILIAR NO ESPAÇO RURAL:
PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
REPRESENTATIVAS.
Pesquisador Responsável: Ana Paula Grando
Eu,
_________permito que o pesquisador relacionado acima obtenha
fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de
pesquisa científica/ educacional.
Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha
pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos,
palestras ou periódicos científicos. Porém, minha pessoa não deve ser
identificada, tanto quanto possível, por nome ou qualquer outra forma.
As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de
pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda.
Assinatura do Sujeito de Pesquisa
__________________________________________________________
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ –
UNOCHAPECÓ
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES
HUMANOS
MESTRADO EM POLÍTICAS SOCIAIS E DINÂMICAS
REGIONAIS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em
uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no
caso de aceitar fazer parte do estudo, assine no final deste documento, que
está em duas vias. Uma dela é sua e outra é do pesquisador.
Título da pesquisa: A SUCESSÃO FAMILIAR NO ESPAÇO RURAL:
PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
REPRESENTATIVAS.
Pesquisador responsável: Ana Paula Grando
Telefone para contato: 49-99216926
O Objetivo desta pesquisa é analisar como as organizações
populares representativas da Agricultura Familiar e os órgãos
governamentais do Oeste de Santa Catarina reconhecem e enfrentam as
problemáticas que envolvem o processo de sucessão familiar no meio
rural.
A sua participação na pesquisa consiste em responder uma
entrevista semi-estruturada, que será realizado pelo próprio
pesquisador, sem qualquer prejuízo ou constrangimento para o
pesquisado. Os procedimentos aplicados por esta pesquisa não oferecem
risco a sua integridade moral, física, mental ou efeitos colaterais. As
informações obtidas através da coleta de dados serão utilizadas para
alcançar o objetivo acima proposto, e para a composição do relatório de
pesquisa, resguardando sempre sua identidade. Caso não queira mais
fazer parte da pesquisa, favor entrar em contato pelos telefones acima
citados.
Este termo de consentimento livre e esclarecido é feito em duas
vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o
sujeito participante da pesquisa. Você poderá retirar o seu consentimento
a qualquer momento.
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO
SUJEITO DE PESQUISA
Eu, _________, RG CPF __, abaixo assinado, concordo em participar
do estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo
pesquisador sobre a pesquisa e, os procedimentos nela envolvidos, bem
como os benefícios decorrentes da minha participação. Foi me garantido
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento.
Local:______________________________ Data ____/______/_______.
Assinatura do sujeito de pesquisa:
_________________________________________________________
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA
Nome:
Idade:
Escolaridade:
Organização social que representa:
Cargo:
Tempo que está na organização:
É agricultor: ( ) Sim ( ) Não Setor de produção:
1. Conte sobre a tua trajetória pessoal até chegar ao cargo que ocupa.
2. Como a organização que você representa define agricultura familiar?
Quais são suas características, o que o diferencia das demais formas de
produção?
3. Quais os limites, fronteiras, transformações e diálogos entre o rural e o
urbano que a organização percebe?
4. Qual o lugar ocupado pela agricultura familiar no contexto social,
econômico e político? Qual sua importância para o Brasil?
5. Quais as principais dificuldades que a agricultura familiar enfrenta hoje
para se reproduzir na região?
6. As pautas/reivindicações que a organização representa no momento de
sua constituição, foram superadas? De que forma a organização tem
representado os trabalhadores rurais, pautado em que agendas políticas?
7. Como a organização percebe a problemática da sucessão familiar no
contexto rural?
8. Existem ações de sua organização voltadas para a sucessão familiar?
Quais? Como acontecem? Como avalia o impacto dessas ações?
9. Quais políticas públicas em sua avaliação têm beneficiado os jovens
rurais e proposto ações de diminuição do êxodo rural e estímulo à
sucessão familiar? Elas são suficientes para promover a sucessão
familiar? Por quê?
10. Com relação às oportunidades para a juventude rural, você acredita que
elas são as mesmas que para a juventude urbana? Por quê?
11. No seu ponto de vista qual o impacto na escolha da saída do jovem do
meio rural com relação as novas fronteiras com o urbano? O urbano é um
espaço que atrai os jovens ou o rural não apresenta perspectivas?
12. No seu ponto de vista, qual o impacto da falta de sucessão familiar na
agricultura familiar?
13. Que ações e estratégias podem promover a permanência e o trabalho do
jovem no campo?

