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RESUMO 
 

Esta dissertação se insere na temática do Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento e Sociedade por abordar a sucessão familiar na propriedade rural. 
A agricultura familiar no Sul do Brasil tem importante papel de contribuir com boa 
parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, é responsável pelo 
desenvolvimento rural, diminuição do êxodo rural, segurança alimentar, 
sustentabilidade sócio ecológica, desenvolvimento econômico, geração de 
empregos e renda. Os estudos envolvendo a sucessão geracional na agricultura 
familiar apontam, claramente, para a saída dos jovens do meio rural. O objetivo geral 
desta pesquisa foi verificar os fatores relevantes na tomada da decisão do futuro 
profissional sobre assumir, ou não, a continuidade da atividade rural. Teve como 
objetivos específicos: levantar o perfil dos descendentes de produtores rurais; 
verificar se há alguma associação com o curso escolhido e o retorno ao imóvel rural 
familiar; analisar e descrever como ocorre a sucessão da propriedade rural em que 
se encontram inseridos estes indivíduos; levantar quais os atrativos para o retorno 
que levam os indivíduos a ficar ou abandonar o ambiente rural, sob os argumentos 
dos próprios indivíduos e verificar quais os fatores mais relevantes na tomada da 
decisão do futuro profissional, sobre retornar ou não para a propriedade. A 
população estudada foi composta por estudantes dos anos finais de duas 
instituições de ensino superior, uma em Santa Catarina e outra no Paraná. A 
amostragem foi por conveniência, com envio de questionário para todos os alunos 
do último ano de todos os cursos das instituições, obtendo-se uma amostra 
correspondente a 55 universitários. Quanto à abordagem do problema tratou-se de 
uma pesquisa de métodos mistos. Sobre o perfil dos participantes, houve 
predomínio de respondentes do sexo feminino, solteiras, com idade em torno de 23 
anos, com de expectativa de retorno à propriedade rural e acreditando ser 
promissora a atividade que nela desenvolverão. O curso de agronomia (51,30%), 
seguido do curso de administração (10,30%) foram os mais predominantes no 
estudo, podendo-se observar dessa maneira que os cursos mais escolhidos pelos 
estudantes podem ser aplicados no ambiente que envolve a propriedade rural. 
Sobre como ocorre a sucessão, foi encontrada na pesquisa que a grande maioria 
dos pais estimularam os filhos a cursarem o ensino superior, porém no quesito 
sucessão rural as opiniões dividiram-se entre esperar o retorno do filho à 
propriedade após a graduação e a predileção para que ele opte por outro de ramo 
de atividade. Sobre os atrativos de retorno, encontrou-se a alimentação e a moradia 
barata, gostar da vida rural, a qualidade de vida, a possibilidade de permanecer 
junto a família, ser proprietário do próprio negócio e o horário de trabalho flexível. 
Observa-se com os resultados a pouca valorização, terra e expectativas de futuro 
são fatores relevantes para se buscar uma vida mais estável nas cidades, com 
salários fixos e direitos trabalhistas que teoricamente proporcionam uma vida mais 
prazerosa. Com esta pesquisa foi possível levantar os fatores relevantes na tomada 
de decisão dos descendentes de produtores rurais sobre assumir ou não a 
propriedade rural. Ressalta-se que embora a quase metade dos entrevistados 
disseram voltar à propriedade dos pais e dar continuidade a gestão, questões como 
a valorização do trabalho rural ainda precisa de maiores discussões acadêmicas.  
 
Palavras-chave: Formação acadêmica. Sucessão familiar. Gestão rural. 
Agronegócio. Aprendizagem. 

 



 

ABSTRACT 
 

This dissertation is part of the theme of the Master's Program in Development and 
Society as it addresses family succession in rural properties. Family farming in 
southern Brazil plays an important role in contributing a large part of the food that 
reaches the Brazilian table, it is responsible for rural development, reducing rural 
exodus, food security, socio-ecological sustainability, economic development, job and 
income generation. Studies involving generational succession in family farming 
clearly point to the departure of young people from rural areas. The general objective 
of this research was to verify the relevant factors in the decision-making of the future 
professional about assuming, or not, the continuity of rural activity. Its specific 
objectives were: to raise the profile of descendants of rural producers; check if there 
is any association with the chosen course and the return to the family rural property; 
analyze and describe how the succession of the rural property in which these 
individuals are inserted occurs; to find out what are the attractions for the return that 
lead individuals to stay or leave the rural environment, under the arguments of the 
individuals themselves and to verify which are the most relevant factors in making the 
decision of the future professional, about whether or not to return to the property. The 
population studied was composed of students from the final years of two higher 
education institutions, one in Santa Catarina and another in Paraná. The sampling 
was for convenience, with a questionnaire sent to all students in the last year of all 
courses at the institutions, obtaining a sample corresponding to 55 university 
students. As for the approach to the problem, it was a mixed methods research. 
Regarding the profile of the participants, there was a predominance of female 
respondents, single, aged around 23 years old, with the expectation of returning to 
the rural property and believing that the activity they will develop will be promising. 
The agronomy course (51.30%), followed by the administration course (10.30%) 
were the most prevalent in the study, thus showing that the courses most chosen by 
students can be applied in the environment that involves Rural property. Regarding 
how the succession occurs, it was found in the research that the vast majority of 
parents encouraged their children to attend higher education, however in terms of 
rural succession, opinions were divided between waiting for the son to return to the 
property after graduation and the predilection for that he opts for another line of 
business. Regarding the attractions of return, we found food and cheap housing, 
enjoying rural life, quality of life, the possibility of staying with the family, owning your 
own business and flexible working hours. With the results, little appreciation, land 
and expectations of the future are relevant factors to seek a more stable life in cities, 
with fixed wages and labor rights that theoretically provide a more pleasant life. With 
this research it was possible to raise the relevant factors in the decision making of 
the descendants of rural producers about to assume or not the rural property. It is 
noteworthy that although almost half of the interviewees said that they return to their 
parents' property and continue their management, issues such as the valorization of 
rural work still need further academic discussions. 
 
Keywords: Academic training. Family succession. Rural management. Agribusiness. 
Learning. 
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INTRODUÇÃO 

A sucessão, caracterizada pela transferência de poder e de capital entre as 

gerações dirigentes, tem sido um tabu no meio dos membros da agricultura familiar 

(LEONE, 1991). Recentemente, são muitos os problemas enfrentados nas 

propriedades rurais, especialmente, no âmbito da sucessão familiar, pois os 

agricultores não estão mais conseguindo influenciar seus descendentes a 

continuarem na atividade rural (FACCIN; SCHMIDT, 2018).  

A atualidade da discussão sobre a sucessão na produção familiar oferece 

indícios para uma problemática rural que está distante de ser resolvida, 

considerando a existência de uma ampla diversidade de contextos rurais e culturais 

presentes no país. 

Assim sendo, os estudos envolvendo o prosseguimento das gerações no 

meio familiar rural retratam o êxodo rural dos jovens, que seguem em direção ao 

meio urbano. Trata-se de muitas incertezas, conforme já foi abordado e questionado 

por Paping e Karel (2011, p. 61) “se a chance de sucesso dos pais no 

empreendimento rural era limitada, quais eram as futuras chances sociais para os 

descendentes dos agricultores?”. 

Por outro lado, a importância da agricultura familiar reflete-se tanto local, 

nacional e mundialmente. No mercado de alimentos são nítidas suas relevâncias, 

são responsáveis pelo desenvolvimento rural, diminuição do êxodo rural, segurança 

alimentar, sustentabilidade sócio ecológica, desenvolvimento econômico, geração de 

empregos e renda, podendo-se concluir que a economia também depende deles. 

 No relatório do Estado Mundial da Agricultura e Alimentação (SOFA) da FAO 

(2014) estima-se, mediante análise de apenas 30 países, que há aproximadamente 

500 milhões de produtores familiares no mundo que produzem 80% da comida 

mundial, destacando assim a necessidade de uma contabilidade mais precisa e 

análises de políticas de apoio aos agricultores familiares. 

A região Sul brasileira é caracterizada pelo predomínio de estabelecimentos 

agropecuários de agricultura familiar sendo 84,48 % contra 15,52% representados 

pela agricultura não familiar (MENDONÇA; RIBEIRO; GALIZONI, 2008). O estado de 

Santa Catarina encontra-se em destaque no Brasil com relação aos índices de 

produtividade por área, tecnologia utilizada na produção e características de 

produção familiar. Na contribuição do PIB estadual 12% vem do setor agropecuário 
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(IBGE, 2011). Já o Paraná é o estado que se destaca pela produção animal e na 

segurança na produção de gado uma vez que em 2019 o Ministério da Agricultura 

apontou o estado como área livre da obrigação de vacinar o rebanho contra febre 

aftosa, registrando este ano como divisor de águas, um marco importante na 

caminhada paranaense na conquista de novos mercados internacionais. As 

proteínas animais somam uma produção anual de mais de 5,5 milhões de toneladas, 

além disso na produção de leite o Paraná já é o segundo maior produtor nacional.  

Por outro lado, a partir de 1990 as propriedades familiares perderam 

continuamente, e por muitas razões, seus sucessores naturais, a partir do abandono 

do meio rural pela população jovem (MENDONÇA; RIBEIRO; GALIZONI, 2008). 

Segundo Matte e Machado (2016) de 1970 a 2010 reduziu-se nitidamente a 

população de jovens rurais na região Sul do Brasil, na proporção de 31% no Paraná, 

56% em Santa Catarina e 40% no Rio Grande do Sul. 

Uma possível contribuição para o êxodo pode ser porque os herdeiros dos 

produtores rurais estão seguindo outro caminho profissional, havendo alguns que 

chegam a cursar uma faculdade em áreas direcionadas ao campo, mas acabam não 

retornando ao local de origem para exercer a profissão. 

Além das condições expostas, julga-se a temática da sucessão da 

propriedade familiar rural como alvo de debate acadêmico, devido à sua importância 

econômica e social que se reflete no desenvolvimento local, justamente por afetar o 

futuro das unidades produtivas familiares. 

Este trabalho fundamentou-se na seguinte problemática: Qual a perspectiva 

que os estudantes dos cursos superiores têm sobre a sucessão em suas 

propriedades rurais após a obtenção do título de graduação? 

Na perspectiva social, a empresa familiar representa uma das maiores 

geradoras de trabalho com a correspondente descentralização dos polos regionais 

de desenvolvimento. O aspecto econômico também recebe dela uma fundamental 

contribuição, visto que se produz um aumento do mercado consumidor e uma 

melhora da distribuição de renda (BERNHOEFT, 1993). 

Assim, diferentemente das gerações passadas, que construíram suas 

experiências num espaço social mais restrito, a atual geração está cada dia mais 

inserida num campo mais amplo de relações sociais e culturais que possibilitam o 

repensar acerca de suas identidades e realizações pessoais. Nesse sentido, emerge 



12 
 

a individualização da perspectiva sucessória no interior das propriedades, podendo 

os interesses dos filhos não ir ao encontro dos interesses do restante da família. 

Diante dos dados apresentados, justifica-se a elaboração do presente estudo 

devido à escassez de pesquisas referente a esse assunto na região de Santa 

Catarina e Paraná que, englobassem a descendência dos produtores rurais 

discentes do ensino superior, visando determinar a perspectiva destes sobre 

permanência ou o abandono do imóvel familiar rural após a conclusão do curso. 

A motivação pessoal para o desenvolvimento desta pesquisa foi a abordagem 

desse assunto durante a graduação de Medicina Veterinária, o aprofundamento em 

relação a esse tema durante as disciplinas do Mestrado e a rotina profissional com 

os produtores rurais durante a realização da assistência técnica em suas 

propriedades no dia a dia dos atendimentos pela Prefeitura.  

De outra forma, o Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade permite 

abordar as pesquisas com temáticas interdisciplinares, dentre elas as voltadas para 

o desenvolvimento rural. Assim, ao observar se alunos de ensino superior, 

provenientes de organizações rurais, descendentes de produtores voltam ou não 

para atuarem profissionalmente em suas propriedades, pode promover o 

entendimento desta dinâmica e facilitar a gestão do problema. Além disso, reforça-se 

a importância social e econômica da pesquisa, visto que com o êxodo rural tem-se 

uma cadeia de implicações para as cidades, as principais responsáveis pelo papel 

de absorção dos trabalhadores saídos do campo. 

Dentre as vantagens deste estudo, está a oportunidade de elaborar uma 

pesquisa inédita com relação ao assunto, podendo assim, analisar em profundidade 

a específica população, bem como estimular o desenvolvimento de novos estudos 

nesta área. Assim, a pesquisa teve como objetivo geral analisar as perspectivas dos 

graduandos sobre a continuidade na propriedade rural após a conclusão do curso de 

graduação.  

Os objetivos específicos foram: 

• Levantar o perfil dos descendentes de produtores rurais pertencentes ao 

último ano dos cursos superiores da UNIARP e da UNIGUAÇU; 

• Verificar se há alguma associação com o curso escolhido e o retorno ao 

imóvel rural familiar; 

• Analisar e descrever como ocorre a sucessão da propriedade rural em 

que se encontram inseridos estes indivíduos; 
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• Levantar quais os atrativos para o retorno que levam os indivíduos a ficar 

ou abandonar o ambiente rural, sob os argumentos dos próprios indivíduos; 

• Verificar quais os fatores mais relevantes na tomada da decisão do futuro 

profissional, sobre retornar ou não para a propriedade. 

 Esta dissertação está dividida em fundamentação teórica, abrangendo tópicos 

como a família, o trabalho e a gestão rural, a sucessão na agricultura familiar, 

incluindo a formação superior e suas influências na sucessão rural e o conjunto de 

fatores que motivam a não sucessão e suas consequências, bem como um tópico 

sobre a tomada da decisão. No capítulo da metodologia estão inseridos a 

classificação da pesquisa, as unidades de estudo, a população e a amostra, a 

obtenção seguida análise dos dados. Em resultados e discussão encontram-se o 

perfil dos filhos de produtores, o curso escolhido e o retorno à propriedade rural, 

como ocorre a sucessão da propriedade rural, os atrativos para o retorno e os 

fatores relevantes na tomada da decisão. E por fim, encontram-se as considerações 

finais deste trabalho.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 FAMÍLIA, TRABALHO E GESTÃO RURAL 

Passar o imóvel rural de uma geração para outra dentro da família parecia ser 

a maneira mais fácil de garantir o futuro dos proprietários e de pelo menos um dos 

seus filhos: um filho recebe uma posição estável e os pais garantem alguns anos 

despreocupados no final de suas vidas (PAPING; KAREL, 2011). 

Entretanto, as comunidades rurais, gradativamente, estão perdendo os seus 

indivíduos e sentem as reações dessa transformação sobre as suas interações 

sociais. Os não sucessores têm como destino as cidades, enquanto no interior 

observam-se como consequências desse fluxo unilateral uma população rural 

envelhecida, masculinizada, que enfrenta obstáculos para conseguir formar novas 

famílias e ainda sujeitam os pais a correrem risco de ficar sem amparo na velhice. 

A sucessão em uma empresa familiar começa muitos anos antes, quando 
os filhos ainda são pequenos, quer dizer, a progressão tem que ser 
conduzida com muita habilidade pelo patriarca enquanto ainda detém o 
poder e está em plena saúde mental e física. A passagem das 
responsabilidades sobre a gerência do imóvel se dá numa sequência de 
transição, aonde os pais gradativamente vão passando aos filhos as tarefas 
da propriedade (LODI, 1987, p. 4).  

A sucessão, formação das futuras gerações de produtores, ocorre em uma 

sequência que abrange três componentes: a transmissão do patrimônio, o 

prosseguimento da atividade profissional do pai e a saída das antigas gerações do 

comando do patrimônio. No primeiro componente ocorre a transmissão da terra e 

dos ativos existentes para a próxima geração, o segundo componente envolve a 

passagem da gerência e da capacidade de utilização do patrimônio, o último 

acontece quando diminui o trabalho e o poder da atual geração sobre os ativos que 

compõem a unidade familiar de produção (ABRAMOVAY, 1998).  

Cohn (1991, p. 31) comenta a respeito do planejamento da sucessão com 

antecedência: 

A transferência satisfatória de uma empresa familiar requer planejamento 
com antecedência. Para que seja bem-sucedida, o proprietário precisa 
avaliar a saúde tanto dos sistemas empresariais quanto familiares, além de 

abordar as áreas de conflito potencial que poderiam surgir. 

Conforme descrito por Renk e Cabral Júnior (2000) essa perda de identidade, 

ou o desejo de se afastar do estigma de ser colono, faz com que até mesmo o 

trabalho assalariado, que no passado era avaliado negativamente pelos agricultores 
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familiares, passe a ser reavaliado e considerado como uma condição privilegiada: 

trabalhar na sombra, ter segurança expressa no rendimento mensal, ter férias anuais 

e folga semanal. 

Estes dados reforçam o raciocínio que nem todo descendente de produtor 

pretende continuar nesta ocupação e fazer dela a sua atividade de sustento. 

Conforme argumenta Silvestro et al. (2001) é crescente o desejo da nova geração 

em não reproduzir a ocupação dos pais. As implicações do abandono dos 

descendentes são o desaparecimento das propriedades e o progressivo 

esgotamento demográfico, financeiro e cultural de regiões de predominância desse 

tipo de agricultura. 

Para Gallo (2003, p. 63): 

Como parte desta análise de valores, e especialmente considerando a 
família empresária no seu processo de formação das novas gerações, vale 
registrar que é fundamental que os responsáveis pela riqueza transfiram às 
novas gerações não apenas a riqueza financeira, mas também seus valores 
relacionados com a mesma. O aprendizado dos valores inclui encorajar as 
crianças a ganhar seu próprio dinheiro, filantropia, contribuição social e 
voluntária como visão de espírito público. 

Silvestro et al. (2001) observaram que a não existência de pessoas dispostas 

a assumirem as propriedades no oeste de Santa Catarina devia-se ao fato de que os 

descendentes de agricultores estavam deixando o patrimônio familiar por 

encontrarem oportunidades mais promissoras de elevação de renda fora do 

ambiente rural. 

Anjos e Caldas (2006, p.187) acrescentam que no ambiente da agricultura 

familiar “a sucessão é um verdadeiro código cultural que orienta escolhas e 

procedimentos dirigidos a garantir com que pelo menos um dos sucessores possa 

reproduzir a situação original”. 

Segundo Silva Neto (2006) a manutenção da população no campo, a 

ampliação da renda dos produtores e uma melhor distribuição dessa renda podem 

ser elementos importantes de uma política de estímulo às atividades rurais. O autor 

sugere a promoção de uma maior equidade social e de sistemas de produção que 

permitam uma maior agregação de valor, onde a agricultura familiar pudesse 

desempenhar um papel essencial, podendo esta ser uma estratégia eficaz de 

desenvolvimento rural. 

Para Mello (2006) a consequência deste quadro de crise é o empobrecimento 

dos indivíduos do meio rural, o despovoamento de muitas localidades e o 
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envelhecimento da população rural, o que pode criar fortes barreiras à promoção de 

um desenvolvimento rural, cujos resultados sejam equitativos socialmente e 

equilibrado geograficamente. 

No entanto, é precisamente o modo de viver dos genitores que tende a ser 

desprezada pelos filhos (MELLO, 2006). Estes buscam, longe da agricultura e do 

ambiente rural, possibilidades de emprego que correspondam às suas expectativas 

pessoais, abrangendo áreas profissionais, econômicas, culturais ou sociais.  

Para Brumer e Spanevello (2008) os principais motivos da desistência de 

gerenciar o empreendimento familiar estão diretamente relacionados às condições 

infraestruturas do ambiente rural e das propriedades, tais como, a não valorização 

da atividade, o baixo faturamento, a insalubridade do trabalho, a descapitalização 

das propriedades, a escassez de recursos para aquisição de terras, falta de 

momentos de diversão e recriação, ausência de políticas públicas e distância de 

centros de ensino. 

Oliveira (1999, p. 18) ressalta que:  

A nova realidade da abertura de mercado e a globalização consolidaram 
uma nova situação na economia, com forte influência nas empresas 
familiares. Nesse novo cenário, o processo de crescimento e 
desenvolvimento das empresas familiares depende, no mínimo, de elevada 
tecnologia para que a empresa possa continuar no mercado. E, para que 
isto ocorra, é necessário que a empresa familiar tenha recursos suficientes 
para capitalizar a tecnologia necessária. 

As perspectivas da continuidade dos filhos na ocupação agrícola, para 

Brumer e Spanevello (2008), são dependentes da viabilidade econômica da 

propriedade, da qualificação necessária para a integração do novo agricultor num 

mercado competitivo, das oportunidades e das estratégias de obtenção de rendas 

não agrícolas, das relações que se constituem no interior das famílias, das relações 

de gênero, da escolha profissional e valorização do agricultor como profissional e da 

apreciação da vida no campo, em contraposição à vida urbana. 

Oliveira (1999, p. 29) acrescenta que:  

[...] para amenizar os problemas que ocorrem no período de sucessão, é 
necessário que o herdeiro trabalhe durante muito tempo de forma intensa 
em várias atividades da organização. Outra forma é o herdeiro trabalhar, por 
algum tempo, fora da empresa familiar, mostrando desta forma se tem 
qualidades para ganhar seu próprio espaço profissional. 

No período de 1970 a 2010 a população de jovens com até 29 anos, 

moradores do ambiente rural no Brasil, diminuiu de 43,3% entre as mulheres e 
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46,6% entre os homens, conforme dados do Censo Populacional (IBGE, 2011). 

Sendo assim, observou-se uma elevação do número de idosos neste meio, 

aumentando o número de indivíduos com mais de 60 anos equivalente a mais de 

51,9%.   

Outra limitação observada, a contar da década de 90, foi o declínio na 

rentabilidade do setor produtivo agropecuário, motivado pela “abertura da economia 

às importações, ausência de crédito rural, inexistência de política clara para o setor e 

importação de produtos subsidiados” (RIBEIRO, 1993; ANJOS; CALDAS, 2006). 

Ribeiro (1993) observou que entre os anos de 1970 e 1990, o Brasil rural 

passou de famílias com 10 ou mais filhos para em torno de 2,1 filhos. A diminuição 

de filhos por casal reduziu a quantidade de herdeiros potenciais para a unidade 

familiar. Aliada a esta transformação demográfica ocorreu a intensificação das 

migrações, a masculinização e envelhecimento dos habitantes do meio rural.  

Segundo Brumer e Spanevello (2008) a maior emigração é formada por 

pessoas do sexo feminino. Dentre os principais motivos estão os esforços físicos 

exigidos para a realização dos trabalhos agrícolas, a perspectiva de continuar os 

estudos, não gostar da agricultura, buscar independência financeira e o pouco 

reconhecimento do seu trabalho. 

Mediante estudos científicos constatou-se que ao iniciar da década de 90 os 

empreendimentos familiares começaram a perder os sucessores, visto que grande 

porcentagem dos adolescentes do campo optou por abandonar suas propriedades. 

Diversas causas foram apontadas para tal acontecimento, dentre elas: o 

esvaziamento, a transição demográfica, a masculinização, o envelhecimento no 

campo, o intenso processo migratório, as maiores possibilidades de escolarização, 

maior integração cidade campo, o descontentamento com o lucro obtido na 

agricultura, a penosidade e a imagem desprestigiada atribuída ao serviço rural 

(MENDONÇA; RIBEIRO; GALIZONI, 2008). 

As perspectivas de saída também são reforçadas pela proximidade com os 
valores urbanos em detrimento dos rurais. O sentido dessas mudanças 
levanta os "conflitos" e acentua as diferenças entre as gerações: "Os filhos 
estão abandonando a lavoura e o pai não manda no filho. Uma vez os pais 
mandavam mais os filhos e eles obedeciam". Essas distintas dimensões 
atingem os estabelecimentos e, também, a comunidade. Uma dessas 
mudanças diz respeito ao próprio lazer para os jovens e suas famílias nas 
comunidades rurais. Os jovens têm reduzido sua presença nesses espaços, 
tendo em vista a maior apreciação pelos espaços de lazer urbano 
(SPANEVELLO, 2008, p. 92). 
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Estudo publicado em 2000 pela Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, revelou que a agricultura familiar brasileira, a partir de informações 

do Censo Agropecuário de 1995/96, correspondia a 85,2% dos estabelecimentos 

rurais, ocupava 30,5% da área total no campo e respondia por 37,9% da produção 

agropecuária. 

Apesar da relevância da produção familiar, da sua amplitude na produção 

agrícola e de sua capacidade de interação com outras atividades econômicas e 

sociais, constatou-se que após a década de 90 os descendentes de agricultores têm 

deixado a unidade familiar para encontrar oportunidades mais promissoras no 

aspecto econômico no ambiente urbano. 

Incumbidas de empregar grande porção da população rural, as propriedades 

familiares causam mais preocupação, uma vez que são relevantes produtoras na 

área alimentícia responsáveis por abastecer o mercado interno brasileiro. 

À vista disso, é de primordial importância que o poder público defina planos 

de estímulo ao agricultor familiar, que se adaptem às peculiaridades dos territórios e 

que se façam competentes a ponto de provocar o fascínio dos jovens para sua 

realização profissional e pessoal, num meio que eles conhecem e que pode ser 

valorizado com seu trabalho. Tema tão relevante como a ocupação do espaço rural 

não pode ser deixado sob responsabilidade somente das forças do mercado. 

Em tempos retroativos os descendentes de agricultores desejavam seguir na 

produção agrícola e os familiares criavam ferramentas com a finalidade de que isto 

acontecesse, atualmente, os garotos com idade inferior a 20 anos e as garotas 

repelem este plano (MELLO, 2006). Tem preferência pela vida na cidade, os horários 

estipulados e os faturamentos constantes do trabalho assalariado a realizar serviços 

agrícolas que a eles pareçam inadequadamente remunerados e sacrificantes. 

O efeito dessa coleção de motivos repercute nas representações dos jovens 

sobre a maneira de vida rural e agrícola. Os filhos vão percebendo e internalizando 

as comparações entre a vida no meio rural e urbano, podendo ocasionar uma visão 

majoritariamente negativa da condição agrícola. 

A unidade produtiva constitui-se um patrimônio sociocultural porque não se 

refere apenas à passagem do patrimônio, mas também a propagação do modo de 

vida peculiar. De certa forma, os produtores familiares modernos enfrentam os novos 
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desafios com as armas que possuem e aprenderam a usar com o passar dos anos 

(WANDERLEY, 2001). 

Em termos práticos elas podem abranger: 

[...] aspectos produtivos, de comercialização, de crédito, de organização, de 
formação técnico-profissional e de administração, como também outros 
aspectos ligados à vida social e à cultura dos produtores (os valores, as 
tradições e as normas que informam as relações familiares, alianças, as 
relações de parentesco e descendência, os casamentos, o gênero de 
partilha, a migração, o desenvolvimento de atividades agrícolas, dentre 
outros) (SANT’ANA, 2003, p. 46). 

Santa Catarina, um dos mais importantes estados brasileiros responsáveis 

pela produção alimentícia, destaca-se exprimindo altos indicadores de produtividade 

por área, utilizando tecnologias e atributos da produção de caráter familiar, em mais 

de 90% dos imóveis rurais. 12,8% do PIB estadual e representado pelo setor 

agropecuário e levando-se em conta todas as atividades do agronegócio, a 

contribuição ao PIB estadual vai além dos 20% (IBGE, 2011). 

Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), das 5.175.489 unidades de 

estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil, 4.367.902 (84,4%) são da 

agricultura considerada familiar, e, no Paraná, dos 371.051 estabelecimentos, 

302,907 (81,63%) são da agricultura familiar.  

Sendo responsável por relevante parte da produção alimentícia do Estado e 

país, a agricultura familiar emprega a maior parte dos trabalhadores do meio rural 

(BRASIL, 2009). Embora a sua relevância, ao passar dos anos 90 as propriedades 

familiares perderam progressivamente e por uma variedade de fatores, os 

responsáveis pela sucessão natural, com o êxodo rural dos jovens (MENDONÇA; 

RIBEIRO; GALIZONI, 2008). 

O termo “agricultura familiar” no Brasil vem conquistando legitimidade social e 

científica, encontrando-se empregada constantemente pelas entidades sociais rurais, 

órgãos do governo e estudiosos de múltiplas áreas, que se envolvem com a 

agricultura e o espaço rural (SCHNEIDER, 2005).  

Segundo Bianchi e Orlowski (2011) a expressão supracitada refere-se a uma 

classe social que divide o mesmo ambiente, o que não significa obrigatoriamente 

uma moradia compartilhada, possuindo em comum a posse de uma porção de terra 

para produção agrícola, possuindo laços familiares.  

O desenvolvimento da sucessão significa a delegação de comando e de 

patrimônio entre a geração de atuais dirigentes e a que virá a administrar a 
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propriedade. Dessa mesma maneira ocorrem nos empreendimentos familiares, 

sendo evolução morosa e gradativa, dependendo das características da família 

envolvida, uma vez que quanto antes for efetuada considera-se mais positivo para 

os envolvidos (CARVALHO, 2007; ALHERT, 2009). 

A sucessão é um método constituído por três componentes: a transmissão do 

patrimônio, a manutenção dos exercícios profissionais do patriarca e a saída das 

gerações mais antigas da gerência da empresa (LEONE, 1991; SILVESTRO et al., 

2001; ABRAMOVAY et al., 2001). 

O assunto sucessão no íntimo dos empreendimentos envolvendo parentes 

manifesta-se deveras conflitante, uma vez que os fundadores se demonstram 

relutantes em ceder a gerência do negócio para o descendente ou outra pessoa que 

apresente condições de comandar o estabelecimento.  

Os filhos, quando questionados sobre o assunto relativo à transmissão de 

patrimônio, comentado em casa, em todos os casos a resposta foi a mesma: não há 

comentários sobre este assunto entre os membros da família (COSTA, 2006, p.71).  

Isso, geralmente, ocorre porque o fundador não percebe que a nova geração 

passou por uma metodologia de ensino, no qual aprendeu a base para comandar ou, 

até mesmo, a montar a sua própria organização, já que o modo de criação das duas 

gerações foi totalmente diferente (JUCHEM; BOSCARIN; CÉSPEDES, 2006). 

O grau de escolarização no Brasil é superior para os moradores das cidades 

em comparação com os do campo (IBGE, 2011). Indivíduos com nível de formação 

educacional inferior supõem possuir maiores possibilidades no meio rural. Segundo 

Abramovay et al. (2000) os jovens do sexo masculino representam a maior fração 

dos que possuíram acesso ao estudo, sendo estes os que possivelmente se 

manterão no imóvel rural.  

Os jovens deixam a escola, pois muitas vezes precisam complementar a 

renda familiar, abandonando, temporariamente, para ajudar os pais no plantio 

quando chega o período de chuvas, ou porque acham que a escola não lhes fornece 

perspectivas de futuro profissional (SILVA, 2002). 

O baixo ordenado oferecido no meio rural é descrito por Ferrari (2003) como 

um ímpeto de repulsão e motivo de esgotamento do ambiente rural. Não se encontra 

uma metodologia que garanta o êxito no processo de sucessão nos 

empreendimentos rurais, porém alguns fatores são essenciais. 
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Os jovens ficam no campo e sucedem os pais na propriedade rural quando, 

além do gosto pela agricultura, associam um maior nível educacional ao aumento 

real de renda agrícola e, isto então, viabiliza um aumento da produtividade 

conquistada pela mecanização da produção, aumento na utilização de tecnologias e 

consequente melhoria dos lucros reais na produção agropecuária (STROPASOLAS, 

2011). 

A perspectiva de continuidade da agricultura familiar e de suas unidades 
produtivas depende de uma série de fatores que dificultam ou facilitam a 
permanência dos jovens. Esses fatores não são únicos e nem isolados, mas 
interligados entre si, e dizem respeito às condições socioeconômicas 
familiares e da unidade produtiva; ao tipo de trabalho (agrícola ou não 
agrícola) realizado; às oportunidades de trabalho existentes na agricultura 
familiar e em atividades não agrícolas no meio rural ou nas cidades 
próximas aos locais de residência, para jovens de ambos os sexos; à 
educação; ao acesso ao lazer, ao tipo de lazer existente e às expectativas 
dos jovens sobre o lazer no meio rural; à participação e ao envolvimento em 
movimentos sociais; à possibilidade do jovem ter seu trabalho remunerado e 
autonomia para tomar decisões sobre seu trabalho e seus gastos pessoais; 
à perspectiva de herdar a propriedade; à percepção sobre o trabalho 
agrícola e o modo de vida no meio rural; ao acesso ao crédito e a políticas 
públicas de auxílio aos jovens; à perspectiva matrimonial com moças ou 
rapazes do meio rural. São dimensões que constroem as razões e as 
motivações dos jovens de querer ou não ser agricultor (a), de querer ou não 
ficar no meio rural (BRUMER; SPANEVELLO, 2008, p. 13). 

Uma vez que o indivíduo note que a empresa agrícola é capaz de lhe gerar 

receita suficiente para se manter e que permanecer no meio rural não atrapalhará a 

sua construção intelectual, isto facilitará a sua continuidade no ambiente rural 

(STROPASOLAS, 2011). 

Percebeu-se uma diminuição do êxodo rural quando os progenitores 

adquirem instrução sobre a forma como devem discutir o assunto da sucessão com 

seus descendentes. Isso se deve ao fato de que em grande parte dos casos os pais 

almejam que os filhos permaneçam na propriedade, porém, muitas vezes, não 

obtém sucesso na forma como demonstram isso.  

Na atual geração predomina a não interferência nas decisões do futuro 

profissional dos filhos e, sendo assim, aumentaram as situações de desestímulo por 

parte dos filhos, passando de 3,4% para 19,6%, os que consideram a agricultura 

uma atividade desestimulante (CARVALHO, 2007). Se de um lado a agricultura 

familiar vem ganhando importância como alternativa para o desenvolvimento rural 

sustentável, tanto nas ações dos movimentos sociais como das políticas públicas 

governamentais, de outro, a dificuldade da sucessão, em cujo sistema de produção 

enquadra-se a maioria das propriedades do meio rural na região Sul do País, 
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exploradas pelos próprios proprietários, pode determinar um novo rumo para o setor 

de agronegócios e trazer consequências danosas para toda a economia. 

Dentre uma série de motivos da recusa dos jovens em assumirem o papel de 

sucessores estão dificuldades do trabalho no ambiente rural, busca de lazer, contato 

com as cidades, redução do número de filhos por família, falta de abertura dos pais 

dentro da propriedade para o filho exercer uma atividade independente, busca da 

autonomia financeira, busca por melhores oportunidades de estudo, insatisfação 

com o ganho obtido na agricultura e a imagem negativa do trabalho no meio agrícola 

(MENDONÇA; RIBEIRO; GALIZONI, 2008). 

No caso da sucessão, muitas vezes os filhos podem observar problemas 
como dificuldades na realização das atividades produtivas e o baixo retorno 
financeiro, os quais representam dois importantes fatores que influenciam a 
decisão do filho de abandonar o campo. Somado a isso, há um viés do 
julgamento individual daquilo que é considerado mais importante ou 
relevante para o decisor e, portanto, que receberá atenção especial no 
momento da decisão (SILVA et al., 2011, p. 34). 

Trata-se de fatores internos e externos às propriedades, sendo este um 

possível reflexo da intimidade rural-urbano, da presença dos filhos de produtores nas 

escolas urbanas e circulação nos espaços de lazer. Dessa maneira, muitos jovens 

preferem não seguir as ocupações paternas e não permanecer habitando no 

ambiente rural. 

1.2 SUCESSÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR 

Uma estrutura produtiva que associa ambiente familiar, produtivo e trabalho 

apresenta consequências intrínsecas na maneira como ela age economicamente e 

socialmente.  O entendimento de perpetuação familiar baseia-se em aspectos 

relativos ao nascimento, casamento, morte e herança (ALMEIDA, 1986). 

A sucessão consiste no afastamento dos pais da gerência do 

empreendimento. No ambiente da agricultura familiar, como tradição, as instituições 

rurais se reproduzem após a permanência dos descendentes no lugar dos seus 

antecessores, através da transferência da autoridade e da gestão familiar (GASSON; 

ERRINGTON, 1993). 

Para Gasson e Errington (1993) a sucessão, a herança e a aposentadoria dos 

pais da atividade são fatores que envolvem a reprodução social a longo prazo.  

Entende-se por sucessão a entrega do domínio dos negócios e do patrimônio 

aos sucessores (GASSON; ERRINGTON, 1993). Lobley (2010, p. 839-851) define 
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sucessão como o “processo de transição de domínio gerencial e de outros ativos 

intangíveis, podendo citar como exemplo a sabedoria local típica”. 

Para Woortmann (1995) por trás da figura do sucessor encontra-se a cadeia 

do projeto coletivo da família, a reprodução da instalação e o nome da família. Assim 

sendo, a sucessão objetiva certificar o seguimento das funções produtivas e sociais 

das propriedades e, como consequência, das comunidades rurais a que fazem parte. 

A sucessão entre as gerações é uma forma de renovação da propriedade 

familiar, podendo eficazmente agir de maneira corretiva para desafiar o 

envelhecimento cada dia mais progressivo entre a população rural (LOBLEY, 2010). 

Dessa maneira, a sucessão é uma forma de continuidade da atividade 

produtiva: através dela o patrimônio é passado para a seguinte geração, sendo 

assim, o cuidado com os pais na velhice é assegurado, o abandono das 

comunidades rurais e o isolamento dos que nelas escolhem ficar é impedido, além 

de contribuírem com a produção para o consumo regional.   

Neste meio a agricultura familiar garante a sua continuidade social e assegura 

a transferência do patrimônio entre os herdeiros. É dessa forma que a sucessão no 

meio rural continua sendo a mais importante rota de entrada para a agricultura 

familiar. 

[...] as empresas familiares correspondem a mais de 4/5 da quantidade de 
empresas privadas brasileiras e respondem por mais 3/5 da receita e 2/3 
dos empregos quando se considera o total das empresas privadas 
brasileiras. Por outro lado, 1/5 das empresas familiares tem apresentado 
sérios problemas de sucessão, e esses problemas são de longa duração, 
levando em média 4 anos para ser resolvido e provocando, dessa forma, 
sérios danos para as próprias empresas, as quais como toda e qualquer 
empresa brasileira e possivelmente mundial não tem sobra de caixa para 
enfrentar esses problemas ao longo do tempo (OLIVEIRA, 1999, p. 21). 

O pai, através da escolha do sucessor, garante o andamento da produção 

familiar e da propriedade por mais uma geração. Para os filhos restava acatar a 

decisão paterna e a profissão de agricultor (ABRAMOVAY, 1998). Sendo assim, 

pode-se afirmar que o processo de sucessão na agricultura familiar era planejado à 

volta da figura paterna. 

Uma empresa familiar é igual em qualquer parte do mundo. Essa afirmação 
não é verdade, principalmente porque os países têm realidades especificas 
que devem ser respeitadas na análise global do assunto. Por exemplo, 
pode-se concordar que a realidade cultural brasileira é de protecionismo e 
de paternalismo, o que pode consolidar uma conjuntura extremamente 
reforçada neste contexto em cada empresa familiar, principalmente pela 
maior facilidade de assimilação da realidade de cada residência de família 
pela empresa familiar (OLIVEIRA, 1999, p. 23). 
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Macêdo (2001, p. 25) nos mostra que:  

A interação entre empresa e família pode ser percebida pelos discursos e 
pelas práticas empresariais. Um exemplo muito frequente é o paternalismo, 
uma das formas pioneiras de gerenciamento do trabalho, que tinha como 
matriz simbólica a família. O paternalismo predominou no interior das 
organizações desde o início da industrialização e ainda está presente nas 
modalidades mais modernas de gerenciamento. 

Conforme Vergara (2006, p. 32) “apenas 30% das empresas familiares 

criadas no Brasil passam para a segunda geração e, destas, apenas 5% vão para a 

terceira geração”.  

1.2.1 A Formação Superior e Suas Influências na Sucessão Familiar 

Com a democratização do ensino superior, que se tornou acessível e ao 

alcance de toda a população, podem-se observar em praticamente todos os cursos a 

frequência de estudantes advindos das áreas rurais, que até há pouco tempo não 

tinham acesso a esse espaço em particular. Com os programas de incentivo ao 

estudo no nível superior, muitos dos que antes não conseguiam iniciar uma 

faculdade, hoje tem a possibilidade de conquistar um diploma. 

Com isto, várias mudanças foram possíveis, dentre elas algumas 

consideradas positivas e outras negativas. Alguns dos pais veem como perda de 

tempo e de dinheiro o filho estudar, uma vez que as horas que ele passa na 

faculdade poderia estar trabalhando na propriedade, o que leva muitas vezes a ter 

que contratar um funcionário extra para as realizar as funções que o filho era 

responsável, o que acaba sendo visto, no momento, como um prejuízo. 

Porém, outros conseguem enxergar por uma ótica diferente, principalmente, a 

longo prazo, pois gostam de ver os filhos estudando e tendo acesso às 

oportunidades que os seus antecedentes não tiveram. Veem a procura pelo 

conhecimento como maneira de uma possibilidade de desenvolvimento, visto que 

poderão instituir na propriedade os saberes aprendidos, que podem ser agregados 

ao conhecimento informal dos pais, bem como ajudar a eliminar os erros cometidos, 

vícios que passam de geração a geração. Existe também a probabilidade de 

conquistarem empregos em outros locais, podendo trabalhar parcialmente na 

propriedade. 

O estudo apresenta a possibilidade da inovação e da sustentabilidade do 

imóvel rural, fatores relevantes, porém, que acabam sendo poucos vistos e 
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discutidos pelos discentes. Fato este que já foi observado e descrito por Suess-

Reyes e Fuetsch (2016, p. 117): 

Isto oferece um grande potencial para aprendizagem mútua e progresso do 
conhecimento. Um progresso cumulativo de conhecimento, no entanto, não 
parece ter acontecido, o que significa que intercâmbios multidisciplinares 
com o objetivo de ampliar e enriquecer com base no conhecimento sobre 
agricultura familiar em diferentes áreas dificilmente podem ser observadas. 
Em vez disso, os campos de pesquisa distintos (principalmente sociologia 
rural, economia agrícola, turismo, empreendedorismo e pesquisa de 
empresas familiares) seguem seus próprios caminhos sem se referir 
significativamente a outros campos. Isso fica evidente quando se olha para 
o grande número de revistas em que os artigos de revistas foram publicados 
e a grande diversidade de perspectivas a partir do qual os tópicos são 
investigados. Assim, parece que a pesquisa a agricultura familiar é marcada 
por um baixo grau de troca.                          

1.2.2 Conjunto de Fatores que Motivam a Não Sucessão e suas Consequências 

Sair da propriedade passou a ser visto pelos filhos como uma oportunidade 

de não assumir a profissão de agricultor. Motivações externas e internas à 

propriedade são relevantes, considerando fatores sociais, políticos e econômicos, 

onde a família se encontra envolvida, as atividades de produção desenvolvida no 

imóvel, a formação dos envolvidos, a cultura, a tradição, entre outras coisas mais. 

Não existe uma resposta exclusiva que direciona o êxodo dos filhos, na 

grande maioria jovens, da instalação rural. A problemática da não sucessão inclui 

uma gama de coeficientes que motivam a convicção dos jovens em desvencilhar-se 

da organização rural e não assumirem a gerência do negócio familiar. 

Diversos autores citam os trabalhos precários, os salários baixos, o excesso 

de carga horária, o sacrifício do serviço agrícola, o desprestígio da profissão, a 

ausência de momentos de distração e diversão, a falta de liberdade na tomada das 

decisões do empreendimento e a educação como implicações no processo de 

sucessão dos imóveis rurais.  

Para Matte e Machado (2016) entre as causas mais relevantes que 

determinam a escolha dos filhos em não assumirem a posição de sucessores estão 

o obstáculo para adquirir terras, renda insuficiente, falta de fomento dos pais, 

confronto entre o modo de vida na cidade e no campo, o sacrifício das atividades, 

inviabilidade da formação de novas famílias, distinção entre os gêneros, 

oportunidade de adquirir novos conhecimentos e formação em instituições de ensino 

e vivência profissional. 



26 
 

No Quadro 1 encontram-se aspectos considerados determinantes para a 

escolha do jovem em sair de sua propriedade rural conforme vários autores citados 

por Matte e Machado (2016), após pesquisas efetuadas na Região Sul do Brasil, a 

partir de 2000. 

Quadro 1 - Os principais fatores que influenciam a decisão dos jovens em sair da propriedade rural 

em que vive com os pais 

(continua) 

Autor Local do estudo Fator de saída 

Abramovay et al. (2000) Oeste de Santa Catarina - SC - Dificuldade de acesso à terra; 
- Ausência de expectativa de geração de 
renda; 
- Maior grau de escolaridade; 
- Ausência de estímulo à permanência por 
parte dos pais; 
- Outras expectativas profissionais dos filhos 
que não a de ser agricultor. 

Carneiro (2001) Nova Pádua – RS - Propriedade não comporta todos os filhos; 
- Não havia condições para adquirir novas 
áreas; 
- Ausência do mercado de terras; 
- Crise na agricultura; 
- Desvalorização do trabalho agrícola com a 
oferta de emprego urbano; 
- Valorização do estudo como meio de 
ascensão; 
- Mulheres deixam de ver o casamento como 
única forma de “inserção social”; 
- Atividades não agrícolas mais atrativas; 
- Desvalorização da identidade de agricultor. 

Mello et al. (2003) Oeste de Santa Catarina - SC - Desigualdade de gênero (exclusão das 
filhas no processo de sucessão e ausência 
de espaço de participação); 
- Ausência do mercado de terras; 
- Ausência de reconhecimento por parte dos 
pais; 
- Ausência de remuneração pelo trabalho do 
filho; 
- Ausência na participação das decisões 
produtivas. 

Siqueira (2004) Santo Cristo e Candelária – 
RS 

- Dificuldades no trabalho agrícola: cansativo, 
falta de horário, baixa valorização social, 
baixos rendimentos, falta de lazer; 
- Aspiração profissional distinta da agricultura; 
- Preocupação com a saúde; 
- Mulheres buscam por independência 
econômica. 
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Quadro 1 - Os principais fatores que influenciam a decisão dos jovens em sair da propriedade rural 

em que vive com os pais 

(continua) 

Stropasolas (2004) Oeste de Santa Catarina - SC - Controle sobre a sexualidade feminina; 
- “Violência simbólica”; 
- Busca de ampliação das experiências 
afetivas; 
-Troca de experiências com jovens da cidade; 
- Noção de “vida urbana” com mais liberdade; 
- Escolaridade apresenta novas 
oportunidades; 
- Inconformidade com a desigualdade de 
direitos; 
- Débil participação dos jovens no processo 
decisório da agricultura familiar; 
- Imagem inferior de moças do meio rural em 
comparação a moças da cidade; 
- Incentivo dos pais para as moças saírem; 
- Saída das moças pode levar/atrais os 
rapazes. 

Anjos; Caldas (2006) Morro Redondo, Veranópolis, 
Salvador das Missões e Três 
Palmeiras – RS 

- Escassez de oportunidades de renda tanto 
fora como dentro do estabelecimento; 
- Dificuldades na agricultura; 
- Reduzido tamanho do negócio familiar; 
- Ausência de outras fontes de renda (ex., 
pluriatividade e transferências sociais). 

Costa (2006) Morro Redondo – RS - Falta de trabalho no meio rural (trabalho 
fora do estabelecimento); 
- Dificuldades de casamento; 
Busca por educação/formação e, portanto, 
outra profissão; 
- Tomada de decisão apenas sob controle do 
pai; 
- Hierarquia familiar: pai controla o dinheiro; 
- Intempéries climáticas; 
- “Crise de expectativas”: desmotivação em 
permanecer no rural; 
- Transformações no mercado e dificuldade 
de comercialização dos produtos; 
- Falta de diálogo entre membros da família, 
principalmente pais e filhos; 
- Falta de reconhecimento do trabalho 
feminino. 
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Quadro 1 - Os principais fatores que influenciam a decisão dos jovens em sair da propriedade rural 

em que vive com os pais 

(continua) 

Weisheimer (2009) Agudo, Sinimbu, Montenegro, 
Nova Pádua, Aratiba, São 
Lourenço do Sul e São Borja 
– RS 

- Busca de inserção profissional em outras 
atividades; 
- Meio urbano oferece outras oportunidades; 
- Continuidade da escolarização; 
- Busca de emprego com renda mensal; 
- Dar continuidade ao projeto de agricultor 
(a) sem companheiro (marido, esposa); 
- Menor autonomia material, maior a 
perspectiva de sair do estabelecimento; 
- Menor socialização dos jovens no 
processo de trabalho familiar. 

Spavenello et al. (2010) Esperança do Sul – RS - Meio urbano oferece melhores condições 
de vida; 
- Busca por ensino formal; 
- Modelo educacional afasta o jovem do 
contexto rural; 
- Carência de apoio governamental aos 
jovens rurais; 
- Dificuldades no trabalho agrícola e falta de 
terras; 
- Baixa renda. 

 

 

 

Brumer, Pandolfo e 
Coradini (2008) 

Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul 

- Ausência de participação feminina em 
atividades administrativas; 
- Prejuízos à saúde provocados pela 
penosidade do trabalho e a sujeição ao 
clima; 
- Invisibilidade do trabalho feminino; 
- Baixa renda; 
- Dificuldade de união conjugal; 
- Desejo do cônjuge de não seguir a 
profissão de agricultor ou agricultora; 

Brumer e Spavanello 
(2008) 

Pinhal Grande e Dona 
Francisca – RS 

- Penosidade do trabalho; 
- Baixa renda das atividades produtivas; 
- Quanto menos diversificado, maior a 
probabilidade de um doas filhos se 
ausentarem (elevam as incertezas); 
- Pais não incentivam a permanência dos 
filhos; 
- Próprios agricultores não veem na 
agricultura uma boa alternativa; 
- Desvalorização da ocupação agrícola; 
- Dificuldades econômicas e produtivas de 
competir com propriedades capitalizadas; 
- Fatores externos: altos custos dos 
insumos, baixo preço pago pelo produto; 
- Condição estrutural do estabelecimento; 
- Sucessão é um processo “masculino”, 
excludente para as mulheres. 
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Quadro 1 - Os principais fatores que influenciam a decisão dos jovens em sair da propriedade rural 

em que vive com os pais 

(conclusão) 

Savian (2011) Ponte Alta – SC - Pouco acesso a atividades de lazer; 
- Penosidade do trabalho; 
- Pouca disponibilidade de terra; 
- Necessidade de melhorar a estrutura de 
produção; 
- Baixos preços pagos pelos produtos 
agropecuários; 
- Isolamento no meio rural. 

Spavenello et al. (2011) Pinhal Grande e Dona 
Francisca – RS 

- Dificuldade de obter área de terra (divisão 
atual da propriedade seria insuficiente); 
- Não querem ser agricultores; 
- Busca de trabalho com menor esforço 
físico, remuneração fixa e mensal; 
- Rigidez por parte dos pais afasta os filhos 
(desestímulo); 
- Prolongamento dos estudos; 
- Falta de autonomia para os jovens; 
- Dificuldades de matrimônio. 

Silva et al. (2011) Marechal Cândido Rondon, 
Quatro Pontes, Nova Santa 
Rosa, Pato Bragado, Entre 
Rios do Oeste e Mercedes – 
PR 

- Jornada de trabalho excessiva; 
- Falta de controle sobre os preços pagos e 
recebidos; 
- Penosidade da atividade; 
- Más condições de trabalho e transporte; 
- Falta de acesso aos meios de 
comunicação; 
-Descaso de politicas públicas direcionadas 
para a categoria de jovens rurais.   

Kischener (2015) Sudoeste do Paraná - Ausência de renda satisfatória; 
- Ausência de valores de comunidade; 
- Exclusão ou falta de consideração sobre 
os projetos de vida dos filhos nas 
estratégias de reprodução social da família. 

Zago e Bordignon (2012) Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul 

- Estímulo dos pais para estudar; 
- Facilidade de vida na cidade; 
- Faltam alternativas de lazer. 

Perondi (2016) Sudoeste do Paraná 
(município de Capanema) 

- Exclusão da mulher do processo de 
partilha (casamento); 
- Casamentos com pessoas que não são do 
meio rural; 
-Acesso ao estudo e consequente trabalho 
urbano. 

Fonte: Matte; Machado (2016). 

 

Para Brumer e Spanevello (2008) a saída do indivíduo do campo em direção 

à cidade proporciona a ele acesso ao estudo, que representa a possibilidade de 

trabalho no meio urbano ou a uma forma de viver que não é compatível com a 

realidade em que ele se encontra no campo, dessa maneira, grande parte abandona 

o ambiente rural almejando o estudo no ensino superior.  

O abandono da propriedade pelos sucessores compromete o prosseguimento 

da propriedade rural, causando uma queda significativa da população local como um 
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todo (na propriedade e na comunidade) como demonstrado por pesquisas de 

Brumer e Spanevello (2008) e Silvestro et al. (2001). 

Como consequência dessa dinâmica tem-se: 

Um esvaziamento demográfico progressivo, atingindo as áreas econômica e 
cultural da propriedade, bem como da comunidade rural; crescimento do 
número de habitantes das cidades; maior número de indivíduos do sexo 
masculino residindo no ambiente rural; o que afeta de maneira direta a 
formação de novas famílias, obstáculos para aumentar as suas terras; 
ausência de empregados; população cada vez mais idosa residindo no 
campo, os quais, muitas vezes, permanecem sem amparo na senilidade; 
mercado interno abalado pela diminuição da produção alimentícia; aumento 
das monoculturas; grandes áreas dominadas por poucos proprietários; 
desprezo pelos indivíduos habitantes do meio rural, que passam a ser uma 
população de marginalizados (MATTE; MACHADO, 2016, p. 130). 

Para Savian (2011, p. 9), os fatores estão associados: 

[...] ao faturamento, às dificuldades no desenvolvimento das atividades, 
impasses familiares, como a falta de estímulo dos genitores, diferenças 
entre o modo de vida nos ambientes da cidade e do campo, 
menosprezando o local aonde residem e supervalorizando o meio urbano, à 
dificuldade das atividades rurais, as quais exigem maior força física, 
ausência de agenda e horário fixo, baixo ordenado, ausência de momentos 
e opções de recreação e diversão, baixa possibilidade de criar novas 
famílias. Observa-se que alguns dos principais fatores apontados são direito 
ao salário, horários determinados de trabalho e facilidade de emprego nas 
cidades. 

Vantagens do meio urbano são apresentadas nos trabalhos de Savian (2011), 

Weisheimer (2009) e Spanevello et al. (2010), como o salário através do trabalho 

fixo, a carteira assinada, o convênio de saúde, o estudo e a possibilidade de 

construção de uma carreira profissional. 

No âmbito da educação, existe uma relação inversamente proporcional entre 

o nível de escolaridade e a persistência no ambiente rural: quanto mais estudo o 

indivíduo tiver, menor é a chance dele se manter em seu ambiente de origem, tese 

que se encontra nos estudos de Abramovay et al. (2000). 

Para Kischener (2015) a não interferência ou baixa consideração dos pais 

sobre os planos de vida dos filhos, principalmente, na questão da reprodução social 

familiar, fazem com que se diminuam as possibilidades de permanência dos filhos no 

meio rural.  

A arrecadação familiar considerada baixa e a falta de perspectiva de 

aumentá-la ou de compensá-la através de outras formas de atuação fora da 

propriedade conduzem os indivíduos a procurar serviços nas cidades, culminando na 

dispersão da população rural, direcionando para o êxodo definitivo.  
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Para Anjos e Caldas (2006) o baixo rendimento é insuficiente para esclarecer 

o afastamento dos sucessores, não creditando a isso o fator mais relevante a induzir 

a escolha dos jovens. Para os autores, o faturamento insuficiente é significativo, 

porém também a inexistência de pagamento pelos serviços ou bonificações pela 

atuação na elaboração e venda das mercadorias geradas na instalação. 

O faturamento obtido da pluriatividade e das transferências sociais (por 

exemplo aposentadoria) auxiliam na garantia de consumo socialmente aceitável para 

os habitantes do campo (ANJOS; CALDAS, 2006). 

Dessa forma, fica evidente que a decisão de abandonar o campo não é 

sentenciada por um fator único, mas por uma coleção de complexos motivos que 

condicionam as circunstâncias da evasão dos filhos. 

A compreensão dessa situação é essencial para gerenciar os 

desdobramentos resultantes das deliberações das futuras gerações, para se criarem 

políticas públicas e intervenções de instituições comprometidas com a classe de 

agricultores familiares. 

1.3 A TOMADA DE DECISÃO 

Marins, Souza e Barros (2009) citam a tomada de decisão, frequentemente 

mencionada na Administração, especialmente na área da gestão de negócios, a qual 

possibilita o desenvolvimento de métodos e modelos estatísticos que visam 

colaborar com o tratamento da subjetividade de certos dados no decurso da escolha. 

Podendo ser entendida como um procedimento de análise e escolha, a 

tomada de decisão pode abranger dados imprecisos e até mesmo incompletos 

(MARINS; SOUZA; BARROS, 2009). 

Os cidadãos apresentam o ato de decidir durante todo o tempo em que vivem 

acarretando escolhas que repercutem em breves ou amplos períodos da existência, 

envoltos pelo deleite e obrigação, raciocínio e sentimento, sensações que estão 

presentes nesse emaranhado que cerca a ação humana de optar (RUSSO, 2009). 

Silva et al. (2011) afirma que as decisões são tomadas conforme 

conhecimento adquirido durante o processo de aprendizagem, através da percepção 

de mundo do cidadão e do seu entendimento preliminar mediante a elucidação 

abordada. 

Entende-se através do que foi dito por Silva et al. (2011) que os erros no 

processo decisório são conferidos a pensamentos falhos resultantes de uma cadeia 
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de condições, podendo ser uma delas a falta de vivência do sujeito responsável por 

decidir, a incompatibilidade de informações ou um lapso no desenvolvimento de 

simulação cognitiva, sendo esta a principal de todas. 

Para Simon (1965) é impossível uma pessoa ter controle e alcance total a 

respeito das informações essenciais durante tempo integral, o que o leva a concluir 

que diante desses fatos o indivíduo possui habilidades restritas. 

A abordagem comportamental da tomada de decisão considera que os 
indivíduos tomam suas decisões com base em propriedades psicológicas 
(cognitivas) que reduzem, por vezes, a complexidade do problema, no 
ambiente social que o cerca e o influencia (BARROS, 2004; RUSSO, 2009). 

O imóvel rural e a terra são locais de moradia para o produtor durante o 

período de senilidade, o indivíduo deseja transcorrer a época da velhice no local 

onde trabalhou e viveu a vida toda, onde está acostumado a residir, portanto, para 

Mishra, El-Osta e Johnson (2004) ele está ligado à terra, ultrapassando o valor 

econômico, definido apenas como bem material, atingindo relevância simbólica, 

cultural e abrangendo a biografia da família, sendo o local detentor de histórias e 

memórias pessoais, da qual o indivíduo não pretende ou não gostaria de se 

desfazer,  

Um obstáculo recorrente é que o descendente está distante da atividade de 

definição e escolha sobre assuntos relevantes na propriedade, pois, segundo Lobley 

(2010), gradativamente o filho do produtor apresenta escassas chances de aprimorar 

as competências gerenciais.   

Dessa forma, é frequentemente admitido que os obstáculos em torno da 

produção agrícola moderna demandam uma vasta cadeia de competências, além 

das capacidades que a rotina do campo demanda, as quais antes eram eficazes 

para as antigas gerações. Para Rambo e Machado (2009) é preciso destacar que o 

grau de instrução da pessoa responsável por decidir e o alcance que ela tem sobre 

as informações são questões relevantes sobre a apropriada tomada de decisão. 

No ato de decidir, uma das suas providências é a diminuição das incertezas. 

Porém, na maioria das vezes, o responsável por definir, tem em consideração a 

instrução peculiar inerente ao seu íntimo (SILVA et al., 2011). 

Na contemporaneidade, os estados do Sul, Paraná (PR), Santa Catarina 
(SC) e Rio Grande do Sul (RS) apresentam, respectivamente, uma 
população de 361.768, 241.910 e 336.060 jovens habitando o ambiente 
rural, correspondendo a 23,6%, 24,1% e 21,1% da população rural total 
desses estados (IBGE, 2011, p. 99). 
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Comparando com a população geral de cada estado, os habitantes jovens 

que moram no ambiente rural representam 3,5% no Paraná, 3,9% em Santa 

Catarina e 3,1% no Rio Grande do Sul (MATTE; MACHADO, 2016). 

Entre 1970 e 2010, ocorreu uma diminuição considerável dos moradores 

classificados jovens no âmbito rural. Segundo Matte e Machado (2016) aconteceu 

na proporção de 31% no Paraná, 56% em Santa Catarina e 40% no Rio Grande do 

Sul. 

O modelo de sucessão, onde os pais decidiam quem seria o sucessor, não 

apresenta mais a mesma importância que em tempos prévios. Nos dias que correm, 

o protótipo de inflexibilidade hierárquica cedeu lugar para soluções mais 

democráticas, ou seja, o descendente que quiser ficar é o que receberá o legado 

(MELLO et al., 2003). Esse novo modelo proporciona aos demais descendentes a 

opção de escolher a profissão desejada.  

A inexistência de alguém que possa ser considerado um sucessor acarreta 

impactos para toda a sociedade, repercutindo em questões sociais, econômicas, 

políticas e culturais. Pode-se afirmar então que a não sucessão não é um problema 

limitado apenas à família envolvida, mas uma complicação de abrangência coletiva, 

representando um problema social.  

Um dos obstáculos encontrados pelos indivíduos que optam pelo êxodo rural, 

principalmente os que se encontram com idade mais elevada, é a dificuldade de 

encontrar um ofício, por não possuir qualificação para trabalhar na área industrial e 

de serviços. 

Alguns fatores atuam como exigências para a escolarização e 

profissionalização na agricultura, dentre eles destaca-se a introdução de tecnologias 

nas etapas de produção, as transformações dos processos produtivos, mecanização, 

novas necessidades da sociedade/consumidores, a globalização e a industrialização 

(BREITENBACH; CORAZZA, 2017). A existência de tais fatores acaba fazendo com 

que o passado dos pais seja inadequado para orientar o futuro da prole e a busca de 

conhecimento enquanto formação acadêmica torna-se fundamental (FERRARI et al., 

2004; ALVES, 2013; DIEESE, 2014). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto a abordagem do problema tratou-se de uma pesquisa de métodos 

mistos. Correspondeu a uma pesquisa qualitativa porque buscou interpretar por meio 

de uma análise indutiva das respostas de estudantes de cursos superiores através 

da aplicação de um questionário estruturado. Também foram obtidos dados que 

foram analisados por intermédio da estatística descritiva, o que caracteriza a 

pesquisa quantitativa.  

No presente trabalho empregou-se a metodologia da pesquisa de métodos 

mistos através da utilização de um questionário on-line aplicado a alunos dos cursos 

superiores oferecidos pela Uniarp e Uniguaçu. 

Ramos, Ramos e Busnello (2005) classificam uma pesquisa quanto a 

abordagem do problema: a) quantitativa – tudo que pode ser mensurado em 

números, classificados e analisados. Utiliza-se de técnicas estatísticas; b) qualitativa 

– não é traduzida em números, na qual pretende verificar a relação da realidade com 

o objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por parte 

do pesquisador. 

Figueiredo, Chiaria e Goulart (2013, p. 13) aborda a questão das pesquisas 

quali e quantitativas: 

[...] as sociedades existem em um tempo e espaço determinados, são 
dinâmicas, específicas e provisórias, sendo estas as características 
fundamentais de qualquer questão social. A realidade social é o próprio 
dinamismo da vida individual e coletiva. Essa mesma realidade é mais rica 
que qualquer teoria, pensamento ou discurso que possamos elaborar sobre 
ela. A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Trabalha 
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes; com um nível de realidade que não pode ser totalmente 
quantificado. 

A pesquisa objetivou estudar, especificamente, a perspectiva dos estudantes 

da Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu – Uniguaçu – situada na cidade de 

União da Vitória/ PR e Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP - localizada 

na cidade de Caçador/SC e residentes em área rural.   

Quanto ao procedimento a pesquisa foi classificada como levantamento e 

descritiva. Hymann (1967) indica pesquisa descritiva como aquela que descreve um 

fenômeno e registra a maneira que ocorre e, também como experimental, quando há 



35 
 

interpretações e avaliações na aplicação de determinados fatores ou simplesmente 

dos resultados já existentes dos fenômenos. 

Para Boente e Braga (2004, p. 79) os objetivos da pesquisa descritiva são 

caracterizados estando dentro de análises quantitativas e qualitativas, quando há um 

levantamento de dados e o porquê destes dados. Segundo estes autores, como 

exemplos de procedimentos de coleta de uma pesquisa, tem-se: 

[...] foca-se a pesquisa em diretrizes para se alcançar o objeto de estudo; o 
estudo de caso – trabalha aspecto específico de um fenômeno e suas 
decorrências; a qualitativa e quantitativa – levam como base de seu 
delineamento as questões ou problemas específicos. Adota tanto em um 
quanto em outro o emprego de questionários e entrevistas, colocando que 
não importa a pesquisa sempre haverá antes algum contexto que terá a 
parte quantitativa, diferindo desta forma de diversos autores. 

2.2 UNIVERSO AMOSTRAL  

Foram escolhidas duas instituições de ensino superior por pertenceram a 

regiões de relevante número de propriedades rurais e optou-se por instituições de 

ensino diferenciadas, uma sendo privada e outra comunitária, além de pertencerem 

a Estados diferentes, uma localizada no Paraná e outra em Santa Catarina. A seguir 

estão as descrições das instituições participantes do estudo. A Unidade de Ensino 

Superior Vale do Iguaçu – Uniguaçu está localizada no Sul do Paraná, na cidade de 

União da Vitória, fazendo divisa com Porto União, em Santa Catarina, cidades 

separadas apenas pelos trilhos do trem. A Uniguaçu iniciou as atividades em 2001 

com o objetivo de oferecer qualidade de ensino para a população. Na época havia 

dois cursos (Administração e Sistemas de Informação). 

Atualmente, a Uniguaçu expandiu seu ensino para 19 cursos de graduação e 

no momento da pesquisa apresentava os seguintes cursos: Administração, 

Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Educação Física 

Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia, Mecânica, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Sistemas de 

Informação.  

A Uniguaçu foi pioneira na região a proporcionar a oportunidade de curso 

superior para indivíduos que até então não haviam tido a oportunidade de estudo, 

sendo esta favorecida através de programas sociais que facilitaram a entrada de 

jovens no ensino superior, ampliando o leque de oportunidades futuras, mudando a 
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realidade e o nível educacional do país a cada ano. Dentre os programas 

disponíveis, encontram-se o FIES - Programa de Financiamento Estudantil, que 

consiste em financiar a mensalidade de estudantes em universidades particulares, 

funcionando como um empréstimo, que deve ser pago após o término do curso. 

Por outro lado, segundo dados do endereço eletrônico da instituição, a 

história da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) começou em 1971, 

quando foi criada a Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE). 

A FEARPE foi criada a partir de uma política pública do estado de Santa Catarina, 

voltada a garantir a igualdade de oportunidades educacionais à população do estado, 

bem como estimular a implantação de cursos diversificados destinados a atender 

demandas regionais. Com uma alteração organizacional, em 1997 a FEARPE 

constituiu junto com a FUNPLOP, FUNORTE, FEAUC e FEPLAC a Universidade do 

Contestado (UnC). Em dezembro de 2009, a FEARPE se transformou em FUNIARP 

e a UNIARP foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação como 

universidade autônoma, desmembrando-se assim da UnC. 

A UNIARP possui unidades em Caçador e Fraiburgo - SC. É mantida pela 

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP, ente público de direito 

privado, filantrópica e sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, 

patrimonial, econômico-financeira e didático-disciplinar. A universidade é referência 

em educação superior no meio oeste de Santa Catarina. Oferece 27 cursos de 

Graduação e incentiva o aperfeiçoamento profissional com cursos de Pós-

Graduação em nível de especialização e mestrado, além de investimentos em 

pesquisa e programas de extensão. 

A Uniarp oferecia na época da pesquisa os seguintes cursos de graduação: 

Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas – 

Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Ciências Contábeis, Direito, 

Educação Física – Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, 

Jornalismo, Letras – Trilíngue – Licenciatura, Matemática – Licenciatura, Medicina, 

Nutrição, Pedagogia – Licenciatura, Psicologia, Serviço Social, Sistemas de 

Informação e Tecnologia em Estética e Cosmética. 
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2.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população do estudo foi composta por acadêmicos, filhos de produtores 

rurais, que estivessem finalizando o curso superior, ofertados pela– Uniguaçu – 

situada na cidade de União da Vitória/ PR e pela UNIARP localizada em Caçador/SC, 

desenvolvendo a pesquisa através da aplicação de questionário estruturado com 

perguntas abertas e fechadas para fins de levantamento de dados do perfil destes 

estudantes. O questionário foi aplicado para alunos dos últimos semestres de todos 

os cursos disponibilizados nas unidades estudadas.  

Como critérios de inclusão na pesquisa foram considerados somente 

questionários respondidos por alunos que afirmaram ser filhos de produtores rurais e 

que estivessem cursando o último período do curso.  

A amostragem foi por conveniência, ou seja, sem probabilidade conhecida. 

Foi enviado o questionário aos contatos passados pelas instituições (um responsável 

de cada instituição) e que ficaram responsáveis de encaminhar a pesquisa aos alu-

nos. Percebendo-se que não se obtinham respostas suficientes, foi entrado em con-

tato com o coordenador de cada curso das instituições e solicitado que ele repas-

sasse o questionário aos alunos. No total participaram da pesquisa um universo de 

192 jovens, sendo destes apenas 55 disseram ser filhos de produtores rurais, os 

quais eram o alvo do estudo, sendo que somente as respostas destes foram consi-

deradas, sendo eles a amostra do estudo. Os indivíduos tiveram acesso ao questio-

nário durante 3 meses, respondendo diretamente do próprio celular através do link 

do questionário enviado ao seu número de telefone celular ou e-mail. Não houve 

premiação aos respondentes.  

O estudo em questão não apresentou nenhum tipo de risco para os 

participantes, garantindo que a identidade seria mantida em sigilo, não sendo 

revelada em nenhuma etapa do trabalho, bem como não apresentando nenhuma 

forma de dano como consequência imediata ou tardia da pesquisa. Além disso, os 

participantes podiam encerrar a qualquer momento a pesquisa, caso não se 

sentissem a vontade com as perguntas. 
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2.4 OBTENÇÃO DOS DADOS 

As perguntas referentes à perspectiva de permanência no campo seguiram o 

trabalho de Breitenbach e Corazza (2017). O questionário completo pode ser encon-

trado no Apêndice A. 

 O questionário foi cadastrado por meio eletrônico, na plataforma Google 

Forms®. Trata-se de uma plataforma eletrônica gratuita, que permite o 

cadastramento de perguntas abertas ou fechadas. Esta plataforma foi utilizada para 

o lançamento das respostas coletadas. A vantagem da utilização do Google Forms® 

é que vários colaboradores conectados podem estar lançando os dados ao mesmo 

tempo, agilizando o tempo de trabalho. 

A aplicação do questionário foi realizada no segundo semestre de 2019, a fim 

de analisar a realidade da sucessão da agricultura familiar neste segmento específi-

co de indivíduos, tratando-se de um trabalho inédito a respeito desse tema sobre a 

referida população. Inicialmente, a pesquisadora entrou em contato com os gestores 

das instituições UNIGUAÇU e da UNIARP explicando os objetivos e procedimentos 

da pesquisa. Logo após, foi solicitada uma autorização para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

A pesquisadora se deslocou à faculdade conforme os agendamentos de 

horários definidos pelos diretores das mesmas, obtendo o contato da pessoa que 

ficaria responsável por repassar o questionário aos estudantes. O questionário foi 

aplicado de modo online enviados por WhatsApp e e-mails, conforme autorização 

das direções. 

Na tabela 01 estão os objetivos da pesquisa e as metodologias utilizadas para 

atingi-los. 
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Tabela 01 - Metodologias e aspectos da pesquisa a serem atendidos 

Levantar o perfil dos filhos de produtores rurais 
pertencentes aos cursos das Instituições de Ensino 
Uniguaçu e Uniarp, que, após a obtenção do título em 
nível superior de ensino, pretendem retornar ao meio 
rural; 
 

 Perguntas do questionário (1 – 39) 

Verificar se há alguma conexão do curso escolhido com 
o retorno à propriedade familiar rural; 
 

Perguntas do questionário (3, 12-15, 17-22) 

Levantar dados sobre a graduação 
 

Perguntas do questionário (3, 17 – 22) 

Analisar e descrever como ocorre a sucessão da 
propriedade rural em onde estão inseridos estes 
indivíduos; 
 

Perguntas do questionário (23 – 36) 

Esclarecer por que alguns filhos de produtores rurais, 
após a graduação, retornam para trabalhar nas 
propriedades, enquanto outros preferem seguir outros 
caminhos; 
 

Perguntas do questionário (25 – 37) 

Verificar quais os elementos mais relevantes na tomada 
da decisão do futuro profissional, sobre assumir ou não o 
prosseguimento do trabalho rural e averiguar os 
principais aspectos motivadores que levam os jovens a 
ficar ou a abandonar o ambiente rural, sob os 
argumentos dos próprios indivíduos. 

Perguntas do questionário (23 – 37) 

Fonte: A Autora (2019). 

2.5 ANÁLISES DOS DADOS 

Inicialmente foi realizada a estatística descritiva dos dados com uso de 

gráficos e tabelas. Foram analisadas as respostas fornecidas pelos estudantes, 

contabilizados os dados de cada questão, para ao final da reunião da totalidade dos 

elementos chegar a uma possível elucidação dos resultados.  

Nos aspectos teóricos o trabalho pautou-se nos conceitos de agricultura 

familiar, sucessão da propriedade rural e desenvolvimento regional. Nos aspectos 

práticos, a pesquisa analisou as respostas dadas pelos indivíduos questionados, 

com a finalidade de transformar os dados coletados em informações relevantes 

sobre os aspectos estruturantes, organizacionais e econômicos que envolvem a 

referida situação. 

A finalidade da etapa de análise foi estabelecer uma compreensão dos dados 

coletados, responder à questão formulada e ampliar o conhecimento sobre o 

assunto pesquisado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PERFIL DOS FILHOS DE PRODUTORES  

Filhos de produtores rurais, alunos do último ano do curso da graduação, res-

ponderam à pesquisa de acordo com as suas expectativas após a conclusão do cur-

so abrangendo opiniões a respeito do futuro com relação ao ambiente rural e à pro-

priedade rural familiar.  

Na tabela 02 a caracterização dos participantes da pesquisa e da propriedade 

rural. 

Tabela 02 - Perfil dos entrevistados (n=55) e o tipo da propriedade rural  

Fonte: A Autora (2019). 

 

Na amostra houve um predomínio de respondentes do sexo feminino (61,5%). 

A maioria dos respondentes (88%) nasceram a partir de 1990, sendo que cerca de 

36% encontravam-se com 22 anos de idade, ou seja, provavelmente aos 23 anos 

teriam que decidir sobre exercer a profissão que escolheram e retornar ao meio rural 

ou não.  

Estudantes da Uniguaçu (71,79%), localizada no Paraná, e da Uniarp 

(28,21%), com localização em Santa Catarina, relataram que em torno da metade 

(53,8%) residiu com os pais na propriedade rural durante a realização da faculdade.  

Quanto à localização, 53,8% dos estudantes tinham a propriedade situada em Santa 

Catarina e 46,2% no Paraná. Provavelmente houve predomínio de respondentes da 

instituição de União da Vitória, devido a ser a cidade de residência da autora e, por-

tanto, haver um contato mais próximo com os responsáveis pela aplicação do ques-

tionário.  

Gênero Feminino 61,5% Masculino 38,5% 

Instituição de Ensino Uniarp 28,21% Uniguaçu 71,79% 
Estado em que se situa a 
propriedade rural 

Santa Catarina 53,8% Paraná 46,2% 

Estado civil Casado 28,2% Solteiro 71,8% 
Nascidos a partir de 1990 88% 12% 
Durante a faculdade residiu 
com os pais na propriedade 
rural 

Sim 53,8% Não 46,2% 

Origem da mão-de-obra da 
propriedade 

Própria 82,1% Contratada 17,9% 

A graduação contribui para a 
sua permanência na 
propriedade 

Sim 53,8% Não 46,2% 
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Tratavam-se de indivíduos solteiros (71,8%), que referente ao caminho que 

pretendem seguir após a obtenção da graduação 53,8% acreditavam que o curso 

superior contribuiria para a sua permanência na propriedade rural. Em 82,1%, dos 

casos a mão-de-obra utilizada na propriedade era a própria, ou seja, caracterizando 

os estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar, sendo apenas 17,9% 

mão-de-obra contratada.  

3.2 CURSO ESCOLHIDO E RETORNO À PROPRIEDADE RURAL 

No gráfico 01 observa-se que participaram da pesquisa estudantes dos 

cursos de diversas áreas do conhecimento, entretanto, com um predomínio de 

estudantes do curso de agronomia (51,30%), seguido dos estudantes de 

administração (10,30%), podendo-se observar dessa maneira que os cursos mais 

escolhidos pelos estudantes podem ser aplicados no ambiente que envolve a 

propriedade rural, conforme apresentado na pesquisa de Carvalho et al. (2018) onde 

os jovens acadêmicos estudados na sua grande maioria são filhos de produtores 

rurais e saíram do meio rural em busca de conhecimento para que no futuro seja 

aplicado esse conhecimento em prol do desenvolvimento do campo. 

Gráfico 01 – Curso superior em andamento pelos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

  

No gráfico 02 estão os municípios onde encontram-se as propriedades rurais 

totalizando 12 cidades em ambos estados de Santa Catarina e Paraná.  
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Gráfico 02 – Município da propriedade rural dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

3.3 A SUCESSÃO DA PROPRIEDADE RURAL  

Por meio da tabela 03 pode-se analisar e descrever como ocorre a sucessão 

da propriedade rural.  

Tabela 03 - Sucessão da propriedade rural conforme percepções dos filhos de produtores rurais 

(n=55) 

 Sim Não  

Previsão de algum sucessor  53,8% 46,2% 
Participa das decisões a serem tomadas na propriedade 59,0% 41,0% 
Alguém ficará com a propriedade 94,9% 5,1% 
A sucessão está garantida na sua propriedade 66,7% 33,3% 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Dos questionados 53,8% relataram que havia previsão de um sucessor para a 

propriedade e apenas 33,3% acreditam que a sucessão não esteja garantida na sua 

propriedade. Afirmaram participar das decisões a serem tomadas na propriedade em 

que estão inseridos 59% dos participantes, valor abaixo do resultado apontado no 

estudo de Breitenbach e Corazza (2017) onde 66,7% relataram participar desse 

aspecto, fator este considerado relevante uma vez que o envolvimento dos jovens 

em questões importantes na propriedade, como na gestão e nas atividades 

operacionais agropecuárias, pode ser um condicionante para a permanência dos 

mesmos no campo.  

No gráfico 03 está descrita a percepção dos filhos de produtores rurais em 

relação à permanência no ambiente rural na inexistência de sucessores. 
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Gráfico 03 – Permanência no meio rural na inexistência de sucessão familiar conforme a percepção 

dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

Para aqueles que afirmaram a inexistência de sucessão familiar na 

propriedade, a percepção quanto à permanência no meio rural, 43,6% pretendiam 

permanecer no ambiente rural durante a sua velhice.  

Pode-se observar no gráfico 04 que aproximadamente 35,9% tinham a 

expectativa de retornar à propriedade rural.  

Gráfico 04 – Percepção dos filhos de produtores rurais (n=55) em relação à possibilidade de retorno 

à propriedade após a formatura 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

No gráfico 05 observa-se que os estudantes acreditavam ser promissora a 

atividade que desenvolveriam na propriedade após o retorno (48,7%). 



44 
 

Gráfico 05 – Percepção dos filhos de produtores rurais (n=55) sobre a atividade futura a ser exercida 

na propriedade após a formatura 
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Fonte: A Autora (2019). 

 
Estes resultados vêm ao encontro do que foi relatado por Costa (2006) que 

descreveu uma desmotivação dos jovens em permanecer no meio rural devido à 

uma “crise de perspectivas”. Apenas 17,9% não acreditavam que existia a 

possibilidade de retornar ao ambiente rural e 38,5% que acreditavam que existia 

pouca expectativa sobre o trabalho exercido na propriedade. Carneiro (1998 apud 

DALCIN; TROIAN, 2009, p. 7), apontam que:  

[...] o meio rural passou a ser um espaço cada vez mais heterogêneo, plural 
e não unicamente agrícola. A juventude rural é a mais afetada por meio 
desta diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, ajustada 
com o agravamento da situação da falta de perspectivas para os que vivem 
da agricultura, e que no cenário socioeconômico, deve-se considerar que os 
jovens procuram afirmações para o seu futuro e aspiram à construção de 
seus projetos, que estão geralmente vinculados para o desejo de inserção 
no mundo moderno. 

Além da falta de perspectivas, a falta de renda própria e de autonomia dos 

jovens em relação aos pais são apontados como razões à falta de sucessão, como 

confirmado no trabalho de Brumer (2006 apud DALCIN; TROIAN, 2009).  

Quanto a falta de renda, esta ocorre em razão da mesma ficar sob “posse” 

dos pais e indisponível para os jovens, assim eles acabam por buscá-la fora da 

propriedade. Quanto à autonomia do jovem, a solução pode estar em abrir um 

espaço maior para eles atuarem dentro das propriedades, motivando assim a sua 

permanência (BRUMER, 2006 apud DALCIN; TROIAN, 2009). 
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3.4 ATRATIVOS PARA O RETORNO À PROPRIEDADE RURAL 

No quadro 02 há o resumo sobre o que os estudantes explanaram a respeito 

da atividade exercida na propriedade ser considerada por eles como promissora 

(48,7%) (coluna da esquerda) ou com pouca expectativa (38,5%) (coluna da 

direita).  

Quadro 02 – Atividade exercida na propriedade 

Promissora Pouca expectativa 

“Aumento de Produtividade.” “Cada ano se torna mais difícil trabalhar no campo, 
e é uma atividade que depende muito das variáveis 
como o sol, chuva, frio. Meus pais já perderam 2 
anos seguidos a produção de uva, devido à uma 
única chuva de granizo comprometendo o orça-
mento do ano inteiro.” 

“Agricultura põe comida na mesa de todos”.  “Tecnologia e informatização avançadas no meio 
rural que prejudicam pequenas propriedades.” 

“É o futuro do Brasil, produção de alimento.” “Porque está cada vez mais difícil para os peque-
nos proprietários de terra, sendo que os grandes 
estão dominando o uso da terra.” 

“Porque todos precisam comer. ” “Nos dias atuais a atividade do campo para o pe-
queno produtor está se tornando inviável, pois o 
preço dos implementos, agrotóxicos, adubos e 
outros materiais necessários para execução das 
atividades está muito além daquilo que o produtor 
pode pagar. Em Timbó Grande não está tendo 
ajuda da prefeitura para os produtores, sendo que 
esta ajuda poderia ser com palestras sobre as cul-
turas e cuidados, preparo com o solo, que creio eu 
seja a maior dificuldade na produção nas proprie-
dades daquela região. O terreno do meu pai tam-
bém tem outra questão que dificulta o trabalho, que 
é a topografia do mesmo, o terreno é muito "dobra-
do", tendo somente uns 30% de área que pode ser 
utilizada para plantio convencional (feijão, soja, 
milho etc.). Por estas questões decidi vir morar na 
área urbana de Caçador, pois o futuro lá é pouco 
promissor e não porque eu não gostava de morar e 
trabalhar lá. ”  

Fonte: A Autora (2019). 

 

 Diversos estudantes citaram a importância da produção de alimentos como 

justificativa para selecionar a opção promissora para a atividade exercida na propri-

edade rural, fato este confirmado pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 2019) de 

que os agricultores familiares têm participação significativa 

na produção dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros.  

 Dentre os motivos mais mencionados pelos que selecionaram a opção “pouca 

expectativa” para a atividade desenvolvida na propriedade estão as desigualdades 



46 
 

sociais, envolvendo o tamanho da terra, a aquisição de novas terras, os recursos 

tecnológicos e os custos dos implementos.  

 Observa-se que na opção “promissora” os estudantes foram sucintos, não 

elaborando respostas longas, relatando brevemente o motivo que consideram pro-

missor, ao contrário dos que escolheram “pouca expectativa”, que elaboraram textos 

longos e citaram diversos fatores para a opção selecionada, alguns relatando até 

situações que já passaram, numa espécie de desabafo.  

A respeito do núcleo familiar, observa-se no gráfico 06 que 35,9% dos estu-

dantes dividiam a residência rural com mais 3 pessoas da família.  

Gráfico 06 – Quantas pessoas moram na propriedade 
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Fonte: A Autora (2019). 

O principal gestor da propriedade, em 46,2% dos casos, estudou até a quarta-

série (gráfico 07). 
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Gráfico 07 – Grau de instrução do principal gestor da propriedade, conforme as respostas dos filhos 

de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

Acredita-se que em oposição a geração dos filhos predominavam na geração 

dos pais famílias numerosas, onde todos trabalhavam na propriedade familiar, sendo 

essa a mão-de-obra utilizada na época, justificando-se assim o pouco tempo 

dedicado por eles aos estudos. Atualmente podem ser encontradas outras formas de 

auxílios na produção da propriedade, como máquinas e equipamentos e assessoria 

técnica por órgãos extensionistas, reduziu-se assim a quantidade de pessoas 

necessárias para trabalharem exclusivamente no campo. Além disso, os jovens de 

hoje fazem parte de famílias cada vez menores, e muitas vezes priorizam cada vez 

mais o estudo e profissionalização. Os filhos que migram para estudar raramente 

voltam para a propriedade e acabam representando uma desvantagem econômica 

para a família (GOMES, 2004). 

Costa (2006) afirma que o êxodo rural ocorre por busca de 

educação/formação, sendo justamente o que se percebeu neste estudo: que a 

maioria dos indivíduos buscam por conhecimento nas cidades para então decidirem 

se retornam ao ambiente rural ou preferem optar por outro caminho.  

O interesse dos jovens em questões relevantes na propriedade, no 

gerenciamento e nas atividades agropecuárias pode ser um condicionante para a 

permanência dos indivíduos no ambiente rural. Observa-se na tabela 04 que mais da 

metade dos participantes estavam satisfeitos ou muito satisfeitos na tomada das 

decisões da propriedade. 
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Tabela 04 - Nível de satisfação 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Com relação à clareza das funções a serem desempenhadas na gestão da 

propriedade 59% se sentiam muito satisfeitos e satisfeitos. 

No gráfico 08 observa-se que 56,7% conseguiam se expor e serem ouvidos 

pelos pais.  

Gráfico 08 – Sobre conseguir expor as opiniões e ser ouvido pelos pais, conforme respostas dos 

filhos de produtores rurais (n=55) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

 
No gráfico 09 nota-se que 47,6% responderam ser eles próprios os sucesso-

res da propriedade, seguido em 2º lugar pela opção do irmão, estando bem atrás a 

possibilidade da irmã ser considerada a possível sucessora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muito  
satisfeito 

Satisfeito  Indiferente Insatisfeito  Muito  
Insatisfeito  

Tomada de decisões na 
propriedade 

15,4% 48,7% 12,8% 20,5% 2,6% 

Clareza das funções a 
serem desempenhadas 
por você na gestão da 
propriedade 

20,5% 38,5% 20,5% 17,9% 2,6% 
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Gráfico 9 – Previsão do provável sucessor conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

Como já relatado diversas vezes na teoria (BRUMER; ANJOS, 2008, RIBEI-

RO, 1993, MENDONÇA; RIBEIRO; GALIZONI, 2008), percebeu-se neste estudo que 

as meninas têm menor inclusão na gerência da propriedade, reforçando o meio rural 

como um ambiente masculinizado. É possível verificar interesse dos indivíduos tanto 

em ser gestor quanto sucessor da propriedade. Este fato pode estar associado a um 

reflexo da educação e do saber-fazer que são transmitidos, principalmente, ao filho 

homem, com intuito deste assumir, no futuro, a responsabilidade sobre a produção 

(BRUMER; ANJOS, 2008). 

Fato que também pode ser observado no gráfico 10 quando questionados so-

bre quem é o gestor da propriedade, uma vez que em 87,2% dos casos a resposta 

foi o pai, confirmando assim os dados apresentados na literatura de que o ambiente 

rural é, de maneira geral ainda patriarcal, conforme relatado por Lodi (1987).  
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Gráfico 10 – Gestor da propriedade conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

No gráfico 11 observou-se que há estímulo da família para o estudo, embora 

houvesse um equilíbrio entre os motivos, ou seja, para retornar ou mudar de ramo 

de atividade.  

Gráfico 11 – Estímulo dos familiares conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Sim, porque gostariam que você mudasse de ramo

 
Fonte: A Autora (2019). 

 

Conforme descrito por Zago e Bordignon (2012) os filhos não recebem estí-

mulo dos pais para estudarem, o que não foi confirmado nesse estudo, visto que 

apenas 10,3% dos entrevistados relataram não ter recebido apoio dos familiares pa-
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ra cursar o ensino superior, portanto, os pais orientaram os filhos para a busca de 

conhecimento enquanto formação acadêmica, a qual torna-se fundamental.  

3.5 FATORES RELEVANTES NA TOMADA DA DECISÃO  

Em relação às dificuldades de trabalhar no campo estão o acesso à 

tecnologia, o trabalho ser muito pesado, a renda, a propriedade ser muito pequena, 

a dificuldade de aquisição de novas terras, a desvalorização da ocupação, a falta de 

lazer no campo, a falta de autonomia na gestão da propriedade, a dificuldade de 

formação de novas famílias, o preço dos insumos, o baixo valor pago pelo produto, 

dentre outras coisas. 

Quando questionados sobre o que poderia limitar a sua permanência na 

propriedade, analisa-se no gráfico 12 que em primeiro lugar tem-se a pouca 

valorização, com 46,2% das respostas, em seguida a pouca terra (41%) e, logo 

após, a pouca expectativa de futuro (35,9%). 

Gráfico 12 – Limitações apontadas que poderiam interferir na permanência na propriedade rural, 

conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

Mello et al. (2003) destaca a ausência do mercado de terras e Brumer e Spa-

vanello (2008) a desvalorização da ocupação agrícola como fatores limitantes ao 

processo de sucessão, o que foi verificado através dos dados da pesquisa. Perce-

beu-se que o fator mais limitante em relação a permanecer na propriedade está rela-

cionado à pouca valorização que o agricultor/produtor rural recebe da sociedade.  
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Através dos dados analisados, observou-se que a pouca valorização e a pou-

ca terra são os fatores mais relevantes para se buscar uma vida mais estável nas 

cidades, com salários fixos e direitos trabalhistas que teoricamente proporcionam 

uma vida mais prazerosa e atrativa.  

A renda familiar de 48,7% dos casos conforme demonstrado no gráfico 13 é 

uma associação entre a renda gerada pela propriedade e uma complementação com 

trabalho fora da propriedade por pelo menos um membro da família. Em apenas 

33,3% a renda provém somente da propriedade, sendo que nos 66,7% ela é 

complementada com aposentadoria de algum familiar ou com trabalho de algum 

membro da residência fora da propriedade. 

Gráfico 13 – Origem da renda familiar, conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

Com relação à posse da propriedade em 79,5% dos casos ela era própria e 

em 79,5% dos casos não havia nenhuma ajuda na gestão da propriedade, não 

contando com ajuda profissional contratado para a gestão da propriedade, nem de 

escritório de contabilidade para declaração de imposto de renda, conforme 

demonstrados nos gráficos 14 e 15.  
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Gráfico 14 – Posse da propriedade, conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

Gráfico 15 – Ajuda na gestão da propriedade, conforme respostas dos filhos de produtores rurais 

(n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

No que se refere às atividades agrícolas comerciais desenvolvidas nas 

propriedades em que os jovens estão inseridos, percebeu-se no gráfico 16 que havia 

uma diversidade, embora o cultivo de grãos (milho, soja e trigo) (61,5%), 

apresentava-se como a principal, seguida pelo reflorestamento (pinus e eucalipto) 

(46,2%) e a produção leiteira (41%). Foram citados em menor escala a avicultura, a 

suinocultura, o gado de corte, fruticultura, o cultivo de hortaliças e outros.  
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Gráfico 16 – Atividades da propriedade, conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 

que podiam assinalar mais do que uma opção. 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

A vegetação predominante da região de União da Vitória-PR, local de uma 

das instituições participantes na pesquisa, é a Floresta de Araucária, além da 

presença de florestas de imbuia e de árvores reflorestadas, como pinus e eucalipto. 

Segundo o IBGE em 2008 o município possuía um rebanho de 10000 bovinos, 

produzindo em 2009 1 339 mil litros de leite. Apesar do Paraná se destacar como o 

segundo maior produtor de leite do país, conforme a Pesquisa Pecuária Municipal do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada em setembro de 

2017, o município de União da Vitória é o único que oferece o leite tipo A. 

Na lavoura temporária são produzidos, principalmente, o milho (1570 toneladas), 

a mandioca (8500 toneladas) e a soja (3600 toneladas). No ano de 2006 existiam 

830 estabelecimentos agropecuários que somavam no total 31517 hectares.  

Já referente a instituição de Caçador-SC, a economia da cidade desenvolveu-

se através da extração e industrialização da madeira, num primeiro momento 

retirada das florestas centenárias de araucária e imbuia da região e, posteriormente, 

quando da exaustão destas, de reflorestamentos com Pinus elliottii. Hoje o município 

conta com algumas das maiores empresas no ramo madeireiro do sul do país. A 

agricultura emerge como nova opção de geração de divisas, com destaque para os 

hortifrutigranjeiros, sendo o tomate a maior fruta plantada no município. Caçador já 

foi considerada a maior produtora de tomates do sul do Brasil 

Foram mencionados como instrumentos presentes na propriedade capazes 

de facilitar o dia a dia de trabalho: trator, ordenhadeira mecanizada, caminhão, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imbuia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bovinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arauc%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocotea_porosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinus_elliottii
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implementos agrícolas, pulverizador, plantadeira, colheitadeira, grade niveladora, 

aradora, distribuidor, escarificador, carro, moto, cavalo, escritório, computador, pé de 

pato, comedouro automático, guincho, plaininha, triturador de milho, equipamentos 

para manuseio do solo, calcariadeira e adubadeira, havendo respondentes que 

afirmaram não possuir nenhum tipo de equipamento e outros que utilizam materiais 

pertencentes à associação de agricultores.  

Sobre o principal motivo de escolher cursar o ensino superior, 53,8% 

responderam que a maior motivação foi para tentar melhorar a condição financeira 

familiar e 20,5% para sair do campo (gráfico 17). 

Gráfico 17 – Motivos da escolha de cursar o ensino superior, conforme respostas dos filhos de 

produtores rurais (n=55) 

 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Os familiares apoiaram os filhos a cursar o ensino superior em 48,7% dos 

casos para que o indivíduo mudasse de ramo e 41% porque esperavam que após a 

graduação o indivíduo retornasse à propriedade. Ficou claro que o incentivo para a 

realização de um curso no nível superior é dado pelos pais para a maior parte dos 

estudantes (89,7%). De acordo com Gazolla e Schneider (2007), influenciados pela 

educação transmitida de pai para filho, os jovens que estão em contato direto com 

os pais, são também mais influenciados por estes em suas decisões. 

Os jovens envolvidos em questões relacionadas a gestão e atividades 

agropecuárias, ou fatores relevantes na unidade produtiva, têm mais chances de 

permanecerem na propriedade do que indivíduos que não estejam envolvidos em 

questões importantes da propriedade, ou seja, estar intimamente ligado às 

atividades e decisões são considerados um condicionante para a permanência dos 

mesmos no campo, por isso os jovens em estudo foram questionados sobre sua 

participação no gerenciamento da propriedade. Os resultados, apresentados no 
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gráfico 18 e 19, apontaram que 59% dos respondentes trabalhava em todas as 

atividades agropecuárias da propriedade e 35,9% não recebia remuneração pelo 

trabalho desenvolvido na propriedade, somente para o seu sustento. Esse fato vem 

de outras gerações, uma vez que os pais destes alunos também trabalhavam na 

propriedade e não recebiam remuneração pelo serviço realizado, sendo considerada 

pela família uma obrigação dos residentes da propriedade colaborarem com as 

atividades nela realizadas, produzindo assim o seu sustento.  

Gráfico 18 – Índices de participação das atividades na propriedade no momento da realização da 

pesquisa, conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 

 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Gráfico 19 – Forma de remuneração pelo trabalho na propriedade, conforme respostas dos filhos de 

produtores rurais (n=55) 

 

Fonte: A Autora (2019). 

 

                 No gráfico 20 observa-se que os estudantes levaram em consideração para 

a escolha do curso, principalmente, o fato de gostarem da profissão que exerceriam 
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após a conclusão da graduação, em segundo lugar continuar no mesmo ramo 

exercido pela família e em terceiro o apreço pelo campo, não estando a situação do 

mercado de trabalho entre os principais fatores analisados.   

 Gráfico 20 – Motivo de escolha do curso, conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 
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Fonte: A Autora (2019). 

 

Sobre a situação de serem conhecidos pelas outras pessoas como 

agricultores ou produtores rurais 41% dos filhos de produtores rurais (gráfico 22) 

sentem-se satisfeitos e 41% sentem-se muito satisfeitos. No presente estudo apenas 

5,10% mostraram-se insatisfeitos com essa situação, não se verificando a situação 

de desconforto ou vergonha como descrito por alguns autores, como Mendonça, 

Ribeiro e Galizoni (2008). 

Segundo uma pesquisa feita por Stuani, Neckel e Ficagna (2016) com 15 

jovens agricultores da cidade de Nova Araçá, região Norte do Rio Grande do Sul, os 

entrevistados relatam que “gostar da atividade é o motivo que faz com que a maioria 

permaneça, mesmo que os pais não incentivem de forma direta’’ 
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Gráfico 21 – Satisfação em ser reconhecido como produtor rural, conforme respostas dos filhos de 

produtores rurais (n=55) 

 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Quase a totalidade das respostas (94,9%) constaram que alguém ficará com 

a propriedade, sendo que 82,1% diziam que ela será dividida em herança (gráfico 

22). 

Gráfico 22 – Futuro da propriedade, conforme respostas dos filhos de produtores rurais (n=55) 

 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Dos participantes da pesquisa, 84,61% possuíam uma grande propriedade 

(acima de 15 ha) e 51,42% tinham uma faixa de faturamento bruto médio da 

propriedade por ano de até 100000 reais.  

Foram considerados fatores que interferiam muito na decisão para sair do 

campo: o trabalho penoso e difícil, as incertezas e dificuldades, estar à mercê de 

intempéries climáticas, a dificuldade de aquisição de novas terras, a baixa 

remuneração, os altos custos dos insumos e o baixo preço pago pelos produtos. A 

dificuldade para acionar o crédito rural foi um fator considerado por interferir pouco 
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(tabela 05). 

Dentre os aspectos que motivaram os jovens a sair da propriedade familiar, 

dificultando o processo de sucessão, se destacam o trabalho na agricultura ser 

penoso e difícil, as incertezas e dificuldades encontradas pelos agricultores, o 

trabalho ser rigoroso, às vezes hostil, dependendo do clima, até prejudicial à saúde, 

devido, por exemplo, ao uso de agrotóxicos, tendo oscilações de preço e 

possibilidades de baixa renda (BRUMER; ANJOS, 2008).  

Tabela 05 - Motivos para sair do campo, conforme a quantidade de respostas dos filhos de 

produtores rurais (n=55) 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Dentre os fatores que foram considerados por não interferirem na decisão de 

sair do campo estavam a presença de muitos familiares na mesma terra, a falta de 

momentos de lazer, a pouca vida social, a demora no processo de sucessão, a falta 

Motivos Interfere muito 
/Interfere 

Interfere pouco/ 
 não interfere 

Trabalho penoso e difícil  20 17 

Incertezas e dificuldades  21 13 

Muitos familiares na mesma terra 14 19 

Falta de momentos de lazer / pouca vida social  12 24 

Demora no processo de sucessão 11 28 

Falta de reconhecimento por parte dos pais / 
autoritarismo sobre os filhos 

13 24 

Estar à mercê de intempéries climáticas 23 16 

Dificuldade para acionar o crédito rural 10 20 

Inexistência de férias, salário, horário fixo, cartei-
ra assinada 

15 17 

Apreço pela vida na cidade, meio urbano oferece 
outras oportunidades 

14 22 

Dificuldade de aquisição de novas terras 21 10 

Baixa remuneração 18 18 

Desigualdade de gênero 12 25 

Dificuldades no trabalho agrícola: cansativo, bai-
xa valorização social, não gostar das atividades 
rurais 

15 18 

Condição estrutura do estabelecimento, dificul-
dades econômicas e produtivas de competir com 
propriedades capitalizadas 

20 18 

Busca por educação / formação  22 14 

Dificuldades de casamento 10 29 

Dificuldades de casamento 12 25 

Carência de apoio governamental e de políticas 
públicas 

14 16 

Altos custos dos insumos, baixo preço pago pe-
los produtos 

25 8 
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de reconhecimento por parte dos pais, o autoritarismo sobre os filhos, a inexistência 

de férias, salário, carteira assinada e horário fixo, o apreço pela vida na cidade e o 

meio urbano oferecer outras oportunidades, a desigualdade de gênero, as 

dificuldades no trabalho agrícola, a baixa valorização social, não gostar das 

atividades rurais, as dificuldades de casamento, a falta de acesso aos meios de 

comunicação e o isolamento rural.  

Referente aos motivos que interferiram muito na decisão para ficar no campo 

estão a alimentação e a moradia barata, gostar da vida rural, a qualidade de vida, a 

possibilidade de permanecer junto a família, ser proprietário do próprio negócio e o 

horário de trabalho flexível (tabela 06). Os fatores considerados por interferirem 

medianamente estavam os programas políticos, as cooperativas e os órgãos 

privados e o trabalho bem valorizado. E, dentre os fatores que interferiram, estão o 

incentivo financeiro e a boa situação financeira oferecida pelos pais. Dentre os 

aspectos positivos relacionados ao campo, destacam-se a qualidade de vida e a 

possibilidade de menores gastos, que motivam a possibilidade de permanecer no 

ambiente rural. Porém, dentre os fatores tidos como relevantes para sair do campo, 

tem-se a variedade de oportunidades encontradas no ambiente urbano, o qual se 

torna atraente para os jovens criando uma expectativa de vida nas cidades que 

muitas vezes é ilusória. 

Tabela 06 - Motivos para ficar no campo, conforme a quantidade de respostas dos filhos de 

produtores rurais (n=55) 

Fonte: A Autora (2019). 

  

Ficar na cidade ou voltar para o meio rural não é tido pelo jovem como 

fracasso, podendo ser o resultado de preferências determinadas pela vontade de 

Motivos Interfere muito/ 
Interfere 

Interfere pouco / 
não interfere 

Alimentação e moradia barata 28 7 

Incentivo financeiro 18 11 

Programas políticos, cooperativas e órgãos 
privados 

13 13 

Trabalho bem valorizado 15 14 

Por gostar da vida rural / Qualidade de vida 31 5 

Boa situação financeira oferecida pelos pais 22 12 

Possibilidade de permanecer junto a família  29 5 

Ser proprietário do próprio negócio  29 5 

Horário de trabalho flexível  29 5 

Baixo custo de vida  29 5 
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morar com a família, perto dos amigos ou compartilhando os mesmos valores e 

tendo acesso a bens materiais e simbólicos que, no passado, eram disponíveis 

somente nas cidades (DIEESE, 2014). 

Em relação ao comprometimento com a propriedade, 61,5% optaram pela 

resposta afetivo (gráfico 23), que se identificava com a propriedade, acreditava nos 

valores e objetivos encontrados nela. A razão de preferir essa atividade em 

relação a outras é pelos valores que ela simbolizava. Em segundo lugar ficou a 

escassez de alternativas, onde acreditava-se que teria poucas alternativas se 

deixasse a propriedade ou que não deixaria a propriedade agora devido à falta de 

oportunidades de trabalho, acreditando que se decidisse deixar a propriedade 

agora a vida ficaria bastante desestruturada, e em terceiro a obrigação em 

permanecer, onde o indivíduo se sentiria culpado se deixasse a propriedade rural, 

acreditando que não ser certo deixar a propriedade rural por ter uma obrigação 

moral em permanecer nela. Mesmo em casos em que fosse vantagem, não 

sentiria que seria certo deixar a propriedade, por ter uma obrigação moral com as 

pessoas e o local.  

Gráfico 23 – Comprometimento com a propriedade, conforme a quantidade de respostas dos filhos 

de produtores rurais (n=55) 

 

Fonte: A Autora (2019). 

 

A inexistência de alguém que possa ser considerado um sucessor acarreta 

impactos para toda a sociedade, repercutindo em questões sociais, econômicas, 

políticas e culturais. Pode-se afirmar então que a não sucessão não é um problema 

limitado apenas à família envolvida, mas uma complicação de abrangência coletiva, 

representando um problema social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressalta-se que para que o processo de sucessão acontecer de forma 

gradual e natural necessita-se da participação e influência dos pais, que são atores 

considerados relevantes no cenário e muitas vezes determinantes nesta situação, 

associado ao interesse e vontade dos jovens com relação à gestão da propriedade e 

à determinação de assumir e gerenciar a empresa familiar como um negócio, que 

exige trabalho e dedicação como qualquer outro empreendimento.  

Sobre o primeiro objetivo específico concluiu-se com a pesquisa que: em 

relação ao perfil dos participantes, houve predomínio de respondentes do sexo 

feminino, solteiras, com idade em torno de 23 anos, com de expectativa de retorno à 

propriedade rural e acreditando ser promissora a atividade que nela desenvolverão.  

Dos jovens estudados, é minoritária a parcela dos que já decidiram permanecer na 

propriedade, sendo 35,9%. Há ainda os que estão indecisos com relação às suas 

escolhas, em dúvida aonde pretendem residir após a conclusão do curso, 

possivelmente dependentes de aonde estarão as oportunidades de emprego.   

Dos filhos de produtores rurais estudados 61,5% são mulheres. Praticamente 

metade dos estudantes (51,3%) cursam agronomia e 48,7% acreditam ser 

promissora a atividade que desenvolverão na propriedade familiar. Observa-se que 

46,2% dos pais destes alunos estudaram até a quarta-série, não tendo a 

oportunidade que os filhos tiveram de concluir um ensino superior. Esta geração que 

conseguiu concluir uma graduação retorna ao ambiente rural com uma bagagem de 

conhecimento inédita no ambiente rural, o que possibilita criar a expectativa de que 

promoção de mudanças capazes de desenvolver de uma outra maneira o ambiente 

em que se encontram inseridos, levando ao progresso uma área que muitos 

acreditavam estar se tornando deserta.    

A partir do segundo objetivo específico observou-se dentre os participantes 

um predomínio do curso de agronomia, abrangendo pouco mais da metade dos 

participantes (51,30%), encontrando-se em segundo lugar o curso de Administração 

(10,30%). Ambas as áreas de conhecimento podem ser direcionadas para trabalhos 

exercidos nas próprias propriedades rurais ou fora delas. A maioria dos indivíduos 

optaram por buscar conhecimento nas universidades, condição inédita para quase a 

totalidade das famílias, uma vez que os pais não tiveram essa oportunidade de 

estudo, para então, ao final da graduação, decidirem se retornam ao ambiente rural 
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para atuar profissionalmente ou preferem buscar por outras oportunidades fora dela.  

Por meio do terceiro objetivo específico traçado na pesquisa, obteve-se que a 

grande maioria dos casos os pais estimularam os filhos a cursarem a faculdade, mas 

no assunto sucessão rural e permanência no campo as opiniões encontraram-se 

divididas entre esperar o retorno do filho à propriedade após a graduação e a 

predileção para que ele mudasse de ramo de atividade. Metade dos alunos 

respondeu que escolheu cursar o ensino superior para melhorar a condição 

financeira familiar e mais da metade já trabalha em todas as atividades 

agropecuárias da propriedade, fator esse que se torna relevante devido à influência 

que os pais passam aos filhos durante o convívio familiar e no dia a dia e porque as 

atividades e decisões tomadas referentes à propriedade já foram confirmadas que 

são indícios de maior possibilidade de que o indivíduo assuma à sucessão por já 

estar envolvido nesse meio.  

Já conforme o quarto objetivo específico, observou-se que dentre os fatores 

que interferiam muito na decisão para sair do campo estão o trabalho penoso e 

difícil, as incertezas e dificuldades, estar à mercê de intempéries climáticas, a 

dificuldade de aquisição de novas terras, a baixa remuneração, os altos custos dos 

insumos e o baixo preço pago pelos produtos. Dentre os motivos que interferiram 

muito na decisão para ficar no campo estão a alimentação e a moradia barata, 

gostar da vida rural, a qualidade de vida, a possibilidade de permanecer junto a 

família, ser proprietário do próprio negócio e o horário de trabalho flexível. 

Através dos dados analisados, ficaram nítidos que a pouca valorização dos 

produtos e a pouca terra são fatores relevantes para se buscar uma vida mais 

promissora nas cidades.  

O trabalho do campo muitas vezes não é valorizado, sendo visto como 

sinônimo de atraso. Porém, existe a necessidade de reconhecer a importância do 

homem do campo, da atividade por ele exercida, da sua produção e da sua cultura. 

Alguns jovens acreditam que o trabalho no campo é valorizado pelo reconhecimento 

da importância da produção de alimentos, necessária no mundo todo, porém a falta 

de conhecimento por parte da maioria da população nos quesitos que envolvem 

essa produção é considerada como um relevante fator que dificulta essa 

compreensão.  

Decidir ficar ou sair do campo é uma decisão difícil a ser tomada. A busca por 

uma vida melhor não é garantida quando se opta pela cidade, mas é vista como uma 
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chance de mudança de perspectiva de vida e esperança de um futuro melhor.  

Conclui-se com a pesquisa, que menos da metade dos alunos descendentes 

de produtores rurais pretendem retornar para a propriedade após formados e não 

enxergam um futuro promissor no ambiente rural. Necessita-se, portanto, de 

políticas públicas voltadas para a valorização das atividades e dos produtos 

desenvolvidos por esses jovens na área rural. Um dos fatores mais relevante para o 

desenvolvimento e a valorização do trabalhador rural, dos serviços prestados por ele 

e dos seus produtos está associado à real possibilidade de aumentar as suas terras, 

enfrentando assim os principais empecilhos encontrados por eles para 

permanecerem exercendo o seu trabalho e vivendo no campo.  

Outro fator que poderia ser considerado um importante investimento seria 

uma assistência técnica contínua junto às propriedades, realizadas por meio de 

agrônomos, técnicos agrícolas, médicos veterinários, oferecendo um apoio teórico e 

prático para que os necessitam, incentivando e promovendo a sua capacitação, 

preparando-os para o gerenciamento da propriedade e para a produção, uma vez 

que neste estudo constatou-se que ¾ não contam com ajuda na gestão da 

propriedade.  

A geração atual tem acesso gratuito via celular e internet a programas que 

ajudam a proporcionar um melhor controle da propriedade, com ferramentas para 

avaliar o lucro e os prejuízos e a ampliar a lucratividade na propriedade. O mundo 

precisa de alimentos e com o uso correto das técnicas e tecnologias é possível 

produzir um bom produto e ter uma vida de qualidade, condições capazes de 

segurar o jovem no campo.  

O êxodo rural condiciona além do esvaziamento físico do campo, o 

esvaziamento cultural, da população, das crenças e das tradições, questões sociais 

e financeiras são afetadas por esse movimento. A questão do êxodo não tem como 

ser solucionada com um único aspecto. São diversas condicionantes dada a 

complexidade das situações. Porém, diversos autores citam, como necessário e 

primeiro caminho a ser trilhado, a construção de políticas públicas em benefício dos 

que ali vivem e trabalham, podendo constituir-se como um espaço propício de 

cidadania e de condições de vida, capazes de promover a integração econômica e a 

emancipação social das populações 

O campo de anos atrás não é o mesmo de hoje. A discussão sobre o 

envelhecimento do campo se arrasta e até agora não foi possível se chegar a uma 
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conclusão que possa direcionar a uma solução satisfatória. Apesar de contribuições 

nacionais e internacionais de imensa relevância, ainda não foi proposto um caminho 

para o desenvolvimento rural.  

Algumas das limitações observadas na pesquisa foi a tentativa inicial de 

inclusão de mais instituições de ensino superior que optaram por não participar ou 

não deram retorno de interesse à pesquisa. Considera-se outra a participação 

desproporcional de participantes entre as duas instituições que por limitação de 

tempo não foi possível a busca por equilíbrio. 

Com esta pesquisa foi possível levantar os fatores relevantes na tomada de 

decisão dos descendentes de produtores rurais sobre assumir ou não a propriedade 

rural. Abordando essa temática, espera-se que possam surgir novos estudos 

apontando para a continuidade de pesquisas sobre sucessão rural nos municípios 

estudados justificada em razão da relevância do tema para a continuidade da 

agricultura familiar, bem como para o desenvolvimento da região, buscando-se 

dados que possam diagnosticar e tratar as principais falhas que vem acontecendo, 

revelando soluções que contribuam para evitar o destino de abandono das 

propriedades e o êxodo para as cidades, onde o modo de vida e características de 

trabalho nem sempre são melhores do que as encontradas no campo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
Título da Pesquisa: 

PERSPECTIVAS SOBRE A PERMANÊNCIA NA PROPRIEDADE RURAL APÓS A 

GRADUAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR PRIVADA NO SUL DO PARANÁ 

 
Pesquisadoras responsáveis: 
Caroline Schmid (Mestranda) 

Dra. Rosana Claudio Silva Ogoshi (Orientadora) 
 
Instituição de origem da pesquisa: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) 
 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer 
momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. Ao participar desta pesquisa você tem 
ciência que os resultados obtidos durante este estudo serão divulgados em publicações 
científicas sem que sua identidade seja revelada. 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS CONCLUINTES 

Nome: ___________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

Semestre em que está matriculado: 

Último ( )  

Penúltimo ( ) 

Município e Estado em que se situa a propriedade: 

_________________________________________ 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS E O TIPO DA PROPRIEDADE RURAL 

 

01 Gênero: 
( ) masculino 

( ) feminino 

( ) não quero informar / outros 

 

 02) Idade: 
( ) 15 a 18 anos 

( ) de 19 a 21 anos 

( ) de 22 a 25 anos 

( ) de 26 a 30 anos 

( ) acima de 31 anos 

 

 03) Qual o seu curso superior em andamento? 
( ) Administração 

( ) Agronomia 
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( ) Medicina Veterinária 

 

 04) Estado civil: 
( ) Solteiro 

( ) Casado 

( ) Divorciado 

( ) Separado 

( ) Viúvo 

 

 05) Local de residência durante os estudos foi na: 
( ) Zona urbana 

( ) Zona rural 

 

 06) Incluindo você, quantas pessoas moram na propriedade rural dos seus pais? 
( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 ou mais 

 

7) Se há previsão de algum sucessor, quem? 

( ) eu 

( ) mãe 

( ) pai 

( ) irmão / irmã 

( ) tio / tia 

( ) outros parentes. Qual? ___________________ 

 

8) Quem é o gestor da propriedade rural da sua família? 

( ) eu 

( ) mãe 

( ) pai 

( ) irmão / irmã  

( ) tio / tia 

( ) outros parentes. Qual? ___________________ 

 

9) Qual o grau de instrução do principal gestor da propriedade?  

( ) Não alfabetizado 

( ) Apenas alfabetizado 

( ) Ensino fundamental I 

( ) Ensino fundamental II 

( ) Ensino médio 
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( ) Superior incompleto 

( ) Superior completo 

( ) Pós-graduação 

 

10) Qual o tamanho da Propriedade Rural? 

( ) Pequena (Até 4 ha) 

( ) Média (de 4 até 15 ha) 

( ) Grande (acima de 16 ha) 

 

11) Com relação à posse da propriedade, ela é? 

( ) Própria 

( ) Arrendada (mais de 50%) 

( ) Arrendada (menos de 50%) 

( ) Invadida 

 

12) A principal atividade da Propriedade rural é: 

______________________________________ 

 

13) Se for agricultura a principal atividade da propriedade rural, qual delas: 

( ) Fumo 

( ) Reflorestamento 

( ) Plantação de soja 

( ) Silvicultura 

( ) Cereais 

( ) Erva-mate 

( ) Plantação de batata 

( ) Plantação de feijão 

( ) Plantação de milho 

( ) Morango 

( ) Pinus 

( ) Trigo 

( ) Uva 

( ) Melancia 

( ) Extração de madeira 

( ) Outros: quais? __________________ 

 

14) Se for pecuária a principal atividade da propriedade rural, qual delas: 

( ) Piscicultura 

( ) Avicultura 

( ) Bovinocultura de corte 
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( ) Bovinocultura de leite   

( ) Ovinocultura 

( ) Equinocultura 

( ) Suinocultura 

( ) Recria de bovinos 

( ) Produção de queijos 

( ) Outros: quais? __________________ 

 

15) Com relação à renda familiar, em qual você se enquadra? 

( ) Somente oriunda da Propriedade 

( ) Oriunda da Propriedade e complementada com aposentadoria do pai/mãe 

( ) Oriunda da Propriedade e complementada com trabalho fora da propriedade com, pelo menos, um 

membro da família 

 

16)  Na sua opinião a sucessão está garantida na sua propriedade? 

( ) Sim. Por quê? __________________________________________ 

( ) Não. Por quê? __________________________________________ 

 

CURSO SUPERIOR X PERMANÊNCIA NA PROPRIEDADE 

 

17)  Por qual motivo você escolheu esse curso? 

______________________________________ 

 

Escolheu cursar o ensino superior: 

( ) Para melhorar a condição financeira familiar  

( ) Apenas para sair do campo 

( ) Outro______________________________ 

 

18) Seus familiares estimularam você a cursar o ensino superior? 

( ) Não 

( ) Sim, porque esperavam que você retornasse à propriedade 

( ) Sim, porque gostariam que você mudasse de ramo.  

 

19)  Você participa de atividades agropecuárias da propriedade? 

( ) Trabalho em todas 

( ) Trabalho somente em algumas 

( ) Possuo uma área própria dentro da propriedade para eu produzir 

( ) Não participo da produção 

 

20) Após a colação de grau, pretende trabalhar em sua propriedade? 
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( ) Não 

( ) Integralmente 

( ) Parcialmente 

( ) Trabalharei em outro ramo, que não o da minha graduação 

( ) Meu trabalho não envolverá a propriedade, mas trabalharei no ramo da minha graduação 

( ) Não informado 

Justificativa para resposta acima. ___________________________________ 

 

21) Possui alguma forma de remuneração pelo trabalho na propriedade? 

( ) Salário fixo 

( ) Pede quando precisa 

( ) Porcentagem safra 

( ) Não recebe remuneração, somente o sustento 

 

22) Você acredita que a graduação contribui para a sua permanência na propriedade? 

( ) Sim 

( ) Não. Por quê? __________________________ 

 

ANALISAR E DESCREVER COMO OCORRE A SUCESSÃO DA PROPRIEDADE RURAL 

 

23) Você participa das decisões a serem tomadas na propriedade? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

24) Em relação a sua autonomia na tomada de decisões na propriedade: 

( ) Muito Satisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Indiferente 

( ) Insatisfeito 

( ) Muito insatisfeito 

 

25) Sente-se bem ao ser conhecido como agricultor/produtor rural por outras pessoas? 

( ) Muito Satisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Indiferente 

( ) Insatisfeito 

( ) Muito insatisfeito 

 

26) Já sabe quem ficará na propriedade?  

( ) Já se sabe quem ficará  
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( ) Alguém ficará, mas ainda não se sabe quem  

( ) Provavelmente ninguém ficará  

( ) Ninguém ficará 

 

27) Como você enxerga o futuro de sua propriedade? 

( ) Será transferida para algum filho 
( ) Será vendida 
( ) Será arrendada 

( ) Outro: _______________________ 

 

28) Como será feita a divisão patrimonial para os filhos? 

( ) Maior parte para o filho sucessor da propriedade 
( ) Dividida igualmente entre os filhos 
( ) Outra. Qual? _____________________________ 

 

29) Na inexistência de sucessão familiar na propriedade, qual a sua percepção quanto a sua perma-
nência no meio rural? 
( ) Pretende permanecer no meio rural durante sua velhice 
( ) Pretende se mudar para cidade 
( ) Pretende vender e morar com algum filho 

( ) Outro. Qual? _____________________________ 

 

30) Em relação à clareza das funções a serem desempenhadas por você na gestão da propriedade: 

( ) Muito Satisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Indiferente 

( ) Insatisfeito 

( ) Muito insatisfeito 

 

31) Em relação ao relacionamento com seus pais, você consegue expor suas opiniões e ser ouvido? 

( ) Muito Satisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Indiferente 

( ) Insatisfeito 

( ) Muito insatisfeito 

 

32) O que limita sua permanência na propriedade? 

( ) Pouca terra 

( ) Pouco dinheiro 

( ) Pouco conhecimento 

( ) Outros. Quais?  __________________________________________ 

 

33) Após a conclusão do curso superior pretende retornar para a propriedade rural? 
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( ) Sim 

( ) Não 

 

34) Qual a percepção futura em relação à possibilidade de retorno dos seus filhos à propriedade? 

( ) Há chance de retorno 

( ) Pouca expectativa de retorno 

( ) Não haverá retorno 

 

35) Qual a percepção futura sobre a atividade exercida na propriedade? 

( ) Promissora 

( ) Pouca expectativa 

Por quê? _______________________________ 

 

36) Você pretende ser: 

( )gestor  

( ) sucessor 

 
37 - Atrativos para o retorno ou não para a propriedade 

 

Variáveis Interfere imediatamente Não Interfere 

Trabalho penoso e difícil   

Incertezas e as dificuldades   

Algumas gerações da família 

na mesma terra 

  

Falta de momentos de lazer / 

Pouca vida social 

  

Demora no processo de 

sucessão 

  

Falta de reconhecimento por 

parte dos pais / Autoritarismo 

sobre os filhos 

  

Estar à mercê de intempéries 

climáticas 

  

Dificuldade para acionar o 

crédito rural 

  

Trabalho extra jornada   

Alimentação e moradia barata   

Incentivo financeiro   

Programas políticos. 

Cooperativas e o órgãos 
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privados 

Trabalho bem valorizado   

Por gostar da vida rural / 

Qualidade de vida 

  

Boa Situação financeira 

oferecido pelos pais 

  

Possibilidade de permanecer 

junto a família 

  

Ser proprietário do próprio 

negócio 

  

Horário de trabalho flexível   

Baixo custo de vida   
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do participante: _________________________________________ 
Data de nascimento: ____________________ 
R.G.: ________________________ 
 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa “PERSPECTIVAS DOS GRADUANDOS SOBRE A PERMANÊNCIA NA 
PROPRIEDADE RURAL APÓS A OBTENÇÃO DO TÍTULO: UM ESTUDO DE CASO 
EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA NO SUL DO PARANÁ”, 
de responsabilidade da pesquisadora Caroline Schmid. 

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você 
tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento. Em caso de recusa você não 
sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos: 

1. O trabalho objetiva analisar as perspectivas dos graduandos filhos de produtores 
rurais sobre a permanência na propriedade rural após a obtenção de título no ensino 
superior. 

2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário 
com perguntas abertas e fechadas. 

3. Durante a execução da pesquisa não existe a probabilidade de nenhum tipo de 
risco. 

4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para a caracterização de um 
conjunto específico da população, que poderá, após a interpretação dos dados 
coletados, colaborar para a elucidação de problemáticas atuais que afetam o 
ambiente rural e consequentemente o urbano, o desenvolvimento regional, podendo 
resultar na redução do êxodo rural após medidas preventivas adotadas acerca da 
situação. 

5. A minha participação neste projeto será única, não sendo necessários contatos 
futuros. 

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de 
participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, 
e não sofrerei qualquer prejuízo. 
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7. Fui informado e estou ciente de que não existe nenhum valor econômico, a 
receber ou a pagar, por minha participação. 

9. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se 
eu desejar terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 
sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, 
durante e depois da minha participação. 

10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, 
para fins desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados. 

11. Qualquer dúvida, peço a gentileza de entrar em contato com Caroline Schmid, 
pesquisadora responsável pela pesquisa, e-mail: carolineschmid_547@hotmail.com. 

Eu, __________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

União da Vitória, ______ de ___________________ de 2019. 

 


