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Introdução

A agricultura familiar representa um sistema de 
produção pertencente à família, onde os membros desta 
se envolvem no processo produtivo sem receber 
salários, apoderando-se dos resultados gerados no final 
do ciclo produtivo, e caracterizando uma “unidade de 
produção agrícola”onde propriedade e trabalho estão 
intimamente ligados à família [1]. 

Segundo a revista Parcerias Estratégicas [2], 
observou-se que, segundo dados da PNAD/IBGE 2004, 
a agricultura familiar no Brasil, neste caso denominado
família ocupada por conta própria, sem nenhum 
empregado registrado, correspondia a 48,3% do meio 
rural brasileiro, sendo esta a categoria mais numerosa, 
o que certamente a coloca como a mais representativa 
fonte de alimentos do país.

Apesar deste cenário de positividades, é possível 
identificar uma desvalorização do meio rural por parte 
da juventude que está presente na agricultura familiar, 
acarretando em uma constante saída destes para as 
cidades em busca de novos horizontes profissionais e 
pessoais. Destarte tem-se observado um fenômeno 
social peculiar caracterizado pela prevalência 
masculina no campo, ou seja, a masculinização.

Fatores como intenso processo migratório, as 
maiores possibilidades de escolarização, maior 
integração cidade-campo, insatisfação com o ganho 
obtido na agricultura, a penosidade e a imagem 
negativa do trabalho agrícola têm gerado o 
esvaziamento do meio rural [3], sobretudo no que se 
refere a pouca ou menor presença de mulheres com 
interesses em permanecer como agente na propriedade 
familiar.

Mesmo que o processo de transformação do meio 
rural represente um movimento histórico já vivido por 
outros países, no Brasil, com a pouca valorização das 
pessoas do campo e com baixos preços agrícolas, está 
ocorrendo com velocidade maior, promovendo um 

processo intenso de exclusão [1]. Países desenvolvidos 
contam com o artifício do subsídio para estimular a 
permanência dos agricultores e toda a multifuncionalidade 
da agricultura.

Todas estas informações trazem a tona um dos grandes 
problemas enfrentados hoje pela agricultura familiar 
brasileira: “a questão sucessória” na agricultura, que se 
constitui na passagem gradual de responsabilidades e de 
patrimônio de uma geração para a outra e através disso se 
define a continuidade da unidade produtiva familiar por 
mais uma geração [4]. Porém, pela própria condição da 
agricultura familiar, a sucessão tanto patrimonial como a da 
gestão da propriedade rural não se baseia em estruturas 
organizacionais e societárias e leva em conta apenas os 
herdeiros legais, diferentemente das organizações do meio 
urbano, que podem ter no seu eixo central um agente 
externo à família.

Percebe-se que, no que se refere ao jovem rural e a 
realidade da agricultura familiar, a recorrência constatada 
em vários estudos é que permanece no campo o filho que 
possui menor grau de escolaridade.

O processo sucessório deve, portanto, ser considerado 
como uma etapa importante e vital para sobrevivência, 
tanto nas empresas familiares, quanto na agricultura 
familiar, necessitando serem tomadas medidas preventivas 
para que esta delicada etapa da vida do empreendimento 
tenha o êxito desejado [1].

Portanto, o objetivo deste trabalho foi o de observar a 
questão da sucessão familiar, sobretudo no que se refere ao 
gênero, de jovens agricultores no distrito de Miracica, 
Pernambuco. Como tem sido a postura de descendentes do 
sexo masculino e do sexo feminino em relação a 
permanecer na propriedade e assumir as responsabilidades 
patrimoniais e gerenciais?

Material e métodos

Foram realizadas 335 entrevistas a jovens rurais da 
Escola Municipal Salomão Rodrigues Vilela, localizada em 



Miracica, zona rural do município de Garanhuns, 
Agreste Meridional de Pernambuco, situada a 250 km 
da capital Recife.

As entrevistas abordavam assuntos pessoais, 
econômicos, familiares, perspectiva futura, entre 
outros. As entrevistas foram direcionadas aos alunos 
com maior vínculo com propriedades rurais, porque 
apesar da escola estar localizada na zona rural alguns 
alunos moram na vila próxima. Sendo o programa 
utilizado para a tabulação e cruzamento dos dados o 
Access 2003 da Microsoft Office. 

Focaram-se nos dados referentes ao interesse ou não 
dos jovens em continuar a cuidar da propriedade, 
observando-se quem é o responsável por cuidar do 
dinheiro e vender o produto produzido, buscando 
entender qual a atual distribuição do poder dentro da 
propriedade rural e se há interesse dos jovens em 
suceder seus pais.

O projeto do atual artigo prevê a capacitação 
gerencial dos alunos da escola rural da comunidade de 
Miracica. A seleção dos alunos levou em conta 
especialmente envolvimento com a propriedade e 
interesse nos cursos. Este diagnóstico se justifica não 
somente para selecionar os alunos, mas também para o 
melhor conhecimento da comunidade e perspectivas 
dos jovens locais.

Resultados e Discussão

Dos 335 alunos entrevistados, 190 eram do sexo 
masculino (57%) e 145 do sexo feminino (43%). 
Levando-se em consideração que o objetivo das 
entrevistas, previamente esclarecido e comunicado a 
todos os alunos da escola, era selecionar 150 alunos 
para participar de uma capacitação gerencial, 280 
alunos, dos 335, responderam que gostariam de 
participar, e destes, o equivalente a aproximadamente 
59%, eram do sexo masculino, demonstrando que há 
um indicativo de masculinização que persiste 
historicamente, o que também foi encontrado por Mello 
et al. [5] que observou que a profissão agropecuária é 
minoritária como projeto das moças que estão deixando 
a zona rural antes e numa proporção maior que os 
rapazes no oeste de Santa Catarina.

Outro dado relevante foi a constatação, ainda, de 
uma concentração das responsabilidades da casa em 
cima da figura paterna. Os alunos entrevistados 
afirmaram ser o pai o principal responsável por cuidar 
do dinheiro da casa (60%), seguido pela mãe (27%) 
(Figura 1). Quanto à comercialização dos produtos 
produzidos na propriedade verificou-se a mesma 
tendência, existindo a concentração do trabalho no pai, 
segundo 68% dos entrevistados, seguido pela mãe 
(10%) e o (a) irmão (ã) (10%) (Figura 2). O que 
corrobora com estudos realizados por Mello et al [5] e 
Ahlert [1] que afirmam que o processo sucessório na 
agricultura familiar está articulado em torno da figura 
paterna, levando em consideração mais a capacidade e 
a disposição de trabalho do pai do que as necessidades 

do sucessor ou as exigências econômicas ligadas ao próprio 
desenvolvimento da atividade, e assim, o pai é quem 
determina o momento e a passagem das responsabilidades 
para a próxima geração.

O que surpreende na análise do distrito de Miracica é um 
considerável interesse das meninas na permanência e 
continuidade na manutenção do sítio. Quando se perguntou
aos jovens se estes gostavam de morar no sítio, 95% dos 
meninos e 92% das meninas afirmaram que gostam da vida 
do sítio (Figura 3). Já quando se indagou aos jovens se 
estes tinham o interesse em continuar cuidando do sítio no 
futuro, observou-se que 78% dos garotos e 68% das moças 
responderam que sim, mostrando ainda uma quantidade 
superior de homens no campo, mas também uma 
quantidade já bastante significativa de mulheres 
administrando propriedades rurais (Figura 4).

Quando se investiga as razões de alguns jovens não 
estarem interessados em continuar a vida na propriedade 
rural, os resultados são bem semelhantes numa análise de 
gênero. Tanto meninos (54%) quanto meninas (43%)
afirmaram motivos outros diversos, merecendo destaque 
algumas respostas que mencionavam razões como a 
necessidade da formação profissional e dificuldades no 
cultivo da terra. A falta de água foi o fator mais claramente 
mencionado como importante pela desmotivação do campo 
(Figura 5).

Portanto, grande parte dos jovens de Miracica gosta e 
pretende continuar morando na propriedade rural apesar 
das dificuldades encontradas. E um percentual considerável 
de jovens mulheres demonstra interesse na atividade rural, 
o que merece atenção especial, uma vez que a ausência de 
mulheres no campo pode inibir os casamentos e as futuras 
sucessões como também pode ser um estímulo a saída dos 
homens em busca de parceiras. Daí a importância de 
garantir aos jovens benefícios e capacitações para que esses 
permaneçam na propriedade rural e possam tirar dela sua 
alimentação, moradia e o seu sustento.
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Figura 1. Responsáveis por cuidar do dinheiro na propriedade rural. 

Figura 2. Responsáveis pela venda dos produtos produzidos na propriedade rural.

Figura 3. Jovens do sexo masculino e feminino que gostam ou não de morar no sítio.

Figura 4. Interesse de jovens do sexo masculino e feminino em continuar no meio rural.

Figura 5. Motivos dos jovens não quererem continuar na propriedade rural.


