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Introdução

Ultimamente a agricultura familiar vem sendo 
bastante discutida, visto que, ela apresenta grande 
potencial de desenvolvimento para a zona rural, pois a 
mesma é capaz de diminuir a miséria no campo, as 
desigualdades socioeconômicas e o mau uso dos 
recursos naturais disponíveis a sociedade rural, bem 
como, torná-la mais resistente aos grandes mercados e
mais eficiente em relação a sua produtividade. 
Evidencia-se também o intuito em reduzir o êxodo 
rural já que o Brasil apresenta um histórico de carência 
de políticas públicas voltadas à área rural, ao 
fortalecimento da agricultura familiar, e a falta de 
incentivo/atrativo à permanência de homens/mulheres 
sejam jovens, adultos, crianças e idosos no campo, o 
que vem contribuindo com o crescimento acelerado da 
população urbana Silva et al. [1].

A agricultura familiar pode ser muito importante 
para a redução do êxodo rural, criando condições e 
oportunidades de trabalho (rural e não rural) como 
também de sobrevivência através de diversificados 
sistemas de produção e utilização dos recursos naturais. 
Sendo assim, esta estrutura produtiva colabora 
diretamente no desenvolvimento de municípios de 
pequeno e médio porte. De modo geral, o objetivo da 
maioria dos negócios familiares, incluindo os 
empreendimentos rurais, é crescer de forma 
sustentável, aumentando sua viabilidade e arranjando
sua transição para a geração seguinte Lourenzani [2].

Essa transição, normalmente, é feita dos pais para 
os filhos, os quais, geralmente, iniciam sua 
participação nas atividades rurais muito cedo, passando 
a ter maiores responsabilidades dentro da propriedade 
rural em relação aos deveres como agricultor seja ele 
produtivo, econômico ou social. Eles passam também a 
visualizar e sentir as dificuldades que a agricultura 
familiar tem encontrado ao longo dos anos, em relação 
ao acesso a terra, crédito, tecnologia, assistência 
técnica, etc. Daí surge a necessidade do jovem rural 
criar idéias ou achar meios que venham solucionar ou 
minimizar os eventuais problemas por eles 
encontrados.

Como o conhecimento técnico dos jovens rurais, 
geralmente, é passado de “pai pra filho” e em muitos 

casos o nível educacional dessas pessoas são baixos, os 
jovens ficam limitados ao modo de produção dos pais, 
muitas vezes ultrapassados e ineficientes. Também se 
destaca o fato do conteúdo das escolas rurais serem 
direcionado para a realidade urbana e o número de 
escolas agrícolas serem insuficientes e até inexistentes 
em muitas cidades, os jovens necessitam de fato de 
capacitações que venham a introduzir técnicas de 
produção, gerenciamento, etc. Outro fator que fortalece 
essa necessidade de capacitar jovens rurais é explicado 
pela deficiência e até ausência de assistência técnica na 
região, pois esses jovens poderiam ser orientados de 
forma adequada por essas pessoas.     

A partir do momento que os jovens rurais se 
envolvem com esses problemas o seu desenvolvimento 
pessoal se torna mais difícil, pois é nessa fase da vida 
que eles estão planejando a realização de seus projetos 
pessoais que muitas vezes são interrompidos pelas
condições que o núcleo familiar se encontra Spanevello 
& Vela [3].

Para que a agricultura familiar continue exercendo 
o papel importante para o país é necessário que estudos 
sobre a juventude rural sejam realizados, pois são eles 
os responsáveis pelo o futuro do setor e as eventuais 
mudanças que venham acontecer.

 Neste sentido, o objetivo deste trabalho é capacitar 
gerencialmente jovens agricultores familiares com o 
intuito de promover sustentabilidade e 
desenvolvimento econômico da agricultura familiar 
local, e posteriormente, a melhoria da qualidade de 
vida no campo.

Material e Métodos

O trabalho está sendo realizado na Escola 
Municipal Salomão Rodrigues Vilela, localizada na 
Vila de Miracica, zona rural do município de 
Garanhuns, Agreste Meridional de Pernambuco. Foi 
realizado um diagnóstico dos produtores rurais da 
região a partir de entrevistas realizadas com os alunos, 
professores e diretora da escola, técnicos e autoridades 
locais. Também foram obtidos dados secundários em 
fontes tais como o IBGE e a Secretaria da Agricultura 
do Município.



No total, foi feito 335 entrevistas estruturadas com 
os alunos, 25 professores, a diretora, dois técnicos 
(agrônomos que desenvolveram trabalho na região) e 
uma liderança local. O programa utilizado para a 
tabulação e cruzamento dos dados obtidos foi o Access 
2003, da Microsoft Office. Porém esses dados são 
parciais, pois o projeto está em andamento. Está sendo 
realizada um novo diagnóstico mais aprofundado, onde 
os alunos estão recebendo um questionário que deve 
ser levado pra casa e respondido com a ajuda de seus 
pais.

Uma cartilha foi elaborada para os alunos, com 
informações que facilitem o entendimento e 
acompanhamento dos mesmos no decorrer do curso, e 
uma caderneta de registros, onde ele fará anotações 
recorrentes a produção, custos, vendas, etc. Dos 335 
alunos entrevistados, foram selecionados 115 para 
participar do curso promovido pela Universidade 
Federal Rural de Pernambuco através da sua Unidade 
Acadêmica de Garanhuns e com o Financiamento pelo 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico). Esses alunos foram 
divididos em quatro turmas em diferentes turnos, 
ajustadas em função das características dos estudantes 
e das principais atividades realizadas por eles, levando 
também em consideração o nível educacional dos 
mesmos. O curso é dividido em seis módulos 
relacionados à administração rural. 

Visitas foram realizadas a dez propriedades rurais, 
de alunos selecionados a participar do curso. Essas 
propriedades foram conhecidas mais de perto para que, 
depois do curso, as mesmas sejam novamente visitadas 
e analisadas, com o intuito de verificar melhorias 
qualitativas dos processos organizacionais, tais como
planejamento, organização, qualidade, dentre outros. 
Ou seja, verificar se o curso acarretou de fato efeitos 
significativos nas propriedades e interferiu na melhoria 
de vida dos jovens agricultores.

Resultados e Discussão

A maior parte das famílias reside na propriedade 
rural, que corresponde a 77% e os outros 23% residem 
na vila de Miracica. Das que residem na propriedade 
rural, 84% afirmou ser dono da propriedade e os outros 
16% são “moradores” da propriedade, onde alguns são 
funcionários e outros são familiares (irmãos, sobrinhos, 
netos etc.) que “tomam conta” da propriedade em troca 
de algum benefício. Já as pessoas que residem na vila 
de Miracica, 26% estabelecem algum tipo de vínculo 
com propriedades rurais através de trabalho. Portanto, 
do total de entrevistados, 83% (278 jovens) deles 
mantêm relação direta com atividades rurais morando 
ou não na propriedade.

Em Miracica os núcleos familiares são
relativamente grandes, 58% dos entrevistados residem 
com até cinco pessoas na mesma casa, 38% têm de seis 
a dez pessoas na mesma casa e 4% têm mais de dez
pessoas morando na mesma casa.

Podemos perceber uma predominância de jovens do 
sexo masculino na escola, pois eles representam 57%
dos entrevistados e 43% são do sexo feminino. Esse 
dado confirma que já há uma disposição do meio rural 

a masculinização, isso se torna mais consistente no fato 
de que 60% dos homens disseram pretender continuar 
cuidando do sítio, enquanto que 50% das garotas 
demonstram o interesse de continuar. Observa-se uma 
masculinização na comunidade, corroborando com o 
que tem sido discutido na literatura da área. 

Muitos jovens ajudam nas atividades realizadas 
dentro da propriedade e/ou fora dela, pois se constatou 
que alguns trabalham em outras propriedades 
temporariamente para complementar a renda. Dos 
jovens entrevistados 59% estão envolvidos nas 
atividades rurais, formando assim, força de trabalho 
familiar e, em alguns casos evitando a necessidade de 
contratação de funcionários, 17% não trabalham e 24% 
não responderam. O envolvimento do jovem na 
atividade rural mostra que ele precisa ser preparado 
para auxiliar na propriedade da melhor forma possível. 
A vantagem de capacitar os jovens vai desde a 
preocupação com o futuro das propriedades, a maior 
abertura, por parte deles para mudanças a novos 
processos produtivos, bem como o incentivo a 
continuar e se envolver cada vez mais com a atividade 
rural.

Com relação ao tamanho das propriedades, 64% 
não soube informar, 8% disse ser menor que um 
hectare, 21% ter entre 1 e 5 hectares e 6% ter mais que 
5 hectares. Esses dados mostram que atualmente estes 
jovens têm baixa informação sobre a propriedade não 
sabendo nem o tamanho das mesmas, uma das 
propostas das capacitações é envolvê-los mais nas 
atividades da produção e gestão. O fato das 
propriedades serem pequenas ocorre, especialmente, 
devido à contínua divisão das terras, pois como os 
núcleos familiares são grandes, quando acontece a 
partilha pelos herdeiros a tendência é cada vez mais 
essas propriedades diminuírem. Esse fator é um dos 
problemas que os produtores encontram para 
permanecer no campo de forma sustentável e 
economicamente viável, dessa forma, é necessário que 
eles aprendam como otimizar o uso dos recursos 
naturais disponíveis. Aprender técnicas de manejo que 
permita aumentar a produtividade de suas atividades, 
aprender a administrar sua propriedade de forma 
correta, etc. Isso pode ser conseguido através de 
capacitações que ajudariam a melhorar a qualidade de 
vida no campo. 

A renda da maioria das famílias da região, 64% 
delas, é constituída da comercialização dos produtos 
gerados na sua propriedade, ou seja, porém muitos 
deles disseram que essa comercialização só acontece 
quando há excedente na produção sem que haja um 
planejamento produtivo nesse sentido e esse excedente 
é esporádico. 22% não vendem, ou seja, produzem 
apenas para a subsistência e 14% não responderam.

As principais atividades produzidas na região são o 
cultivo de feijão, milho e mandioca. Esses produtos são 
também os mais comercializados na região. Como as 
propriedades da região são pequenas e a maioria dos 
produtores não são habilitados e não recebem
assistência técnica, a produtividade da região é muito 
baixa e acontecem muitos casos do excedente gerado 
na propriedade ser pouco ou até inexistente. 



Consequentemente, a renda desses produtores é baixa 
ou inexistente.

Na maioria das vezes, a renda da comercialização 
da produção rural é complementada com auxílios do 
governo, aposentadorias ou benefícios do INSS, 
trabalho em outras propriedades e temporários. Dos 
335 jovens entrevistados, 71% afirmaram que na 
família se recebe algum auxílio do governo como o 
“bolsa família”, 21% disseram ter alguém na família 
beneficiário do INSS, 31% disseram trabalhar também 
em outras propriedades e 8% realizam algum tipo de 
trabalho temporário como pedreiro, diarista, entre 
outros. Ou seja, algumas famílias têm a composição da 
renda bem diversificada e outras são muito 
dependentes de auxílio do governo, seja previdenciário, 
seja de programas sociais.

Outro fator importante é a carência de assistência 
técnica na região, onde 92% dos alunos afirmaram não 
recebê-la. Isso se torna um agravante, principalmente,
devido ao baixo nível educacional da população e ao 
despreparo que essas pessoas tem em relação a 
atividade rural, pois os próprios alunos abordaram que 
a preparação que eles recebem  na escola rural é 
totalmente voltada para as necessidades urbanas, isso 
acaba desestimulando os alunos a freqüentarem a 
escola, além de despertar interesse não relacionado ao 
campo e sim à realidade urbana.

Segundo entrevista realizada a um agrônomo
(entrevista 1) conhecedor da região, o problema da 
deficiência da assistência técnica deve-se ao pequeno 
número de profissionais que trabalham na área, 
inviabilizando o atendimento adequado. Ele destacou 
também que um fator limitante para o desenvolvimento 
da agricultura familiar em Miracica é a baixa 
produtividade do solo da região, o qual necessita de 
correção, pois o solo é considerado de baixa fertilidade, 
onde ele ressalta ainda que os produtores locais não 
realizam práticas de adubação e fertilização do solo.

Com isso, fica evidente a necessidade de aumentar 
o acesso dos jovens rurais a assistência educacional e 
técnica rural adequada a sua realidade, para que eles 
tenham uma formação profissional sem a necessidade 

de migrar para a cidade, fazendo com que o êxodo rural 
seja diminuído, pois os mesmo não necessitarão sair do 
meio rural pra receber essa formação. Assim, aos 
poucos eles vão se tornando mais preparados para 
exercer as atividades com maior eficiência. Há também 
a necessidade de adaptação das escolas rurais 
concomitantes a formação adequada por parte dos 
professores relativos às particularidades da vida no 
campo.

A atual situação da agricultura familiar na região é 
de uma exploração agrícola desorganizada que 
necessita de muitos ajustes para obtenção de ganhos 
máximos. Já os jovens rurais da região necessitam de 
conhecimento técnico através de escolas agrotécnicas 
ou escolas rurais que se adéqüem as suas necessidades 
e instituições que promovam capacitações que os 
tornem incentivados a dar continuidade a vida no 
campo possibilitando a eles melhores condições 
produtivas, econômicas e sociais, e consequentemente, 
melhor qualidade de vida no campo.
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