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Resumo 
O presente estudo trata sobre a s expectativas da agricultura familiar, tendo como principal 
analise a juventude rural, quanto a sua permanência no campo. É relevante considerar que a 
agricultura familiar é responsável por produzir alimentos para a mesa dos cidadãos, assim, a 
reprodução camponesa é necessária no contexto social. Contudo, devido a modernidade trazer 
novos hábitos e modos de vida, inclusive, para a população rural, através da aproximação 
campo-cidade, nos levanta uma questão crucial sobre as perspectivas de permanência do jovem 
no campo, uma vez que o “mundo-urbano” acaba por atrair essa juventude para o trabalho na 
cidade. No município de Igaci no agreste alagoano, os jovens têm vivido esse dilema dos dias 
atuais. 
 
Palavras Chave: Agricultura Familiar; Juventude Rural; Permanência no Campo.  

 

Introdução 

 

Este trabalho faz uma contextualização histórica da agricultura no Brasil, com aspectos 

que relatam o processo desigual de distribuição das terras, a partir do desenvolvimento 

de duas atividades, o cultivo da cana - de - açúcar e do café, onde as melhores terras 

eram destinadas ao cultivo de tais atividades, enquanto que nas piores terras se 

aglomeravam pequenas propriedades que produziam alimentos para abastecer o 

mercado interno.  

No nordeste, a questão da formação fundiária se mostra baseada no cultivo da cana – de 

– açúcar e na pecuária, destinada a bovinocultura, onde as pequenas propriedades 

disputam espaço, o nordeste é a região do país onde se encontra a maior concentração 

de terras do país, voltada para a produção monocultora.  

Esta situação de concentração de terras, a má qualidade da educação, somada a tantas 

outras dificuldades vivenciadas pelos agricultores familiares, tem como consequência 

também o êxodo rural, fazendo com que jovens e até famílias inteiras migrem para os 

centros urbanos em busca de melhores condições de vida a partir das atividades não 

agrícolas. 
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Mesmo dispondo de áreas de terra pequenas, a agricultura familiar no nordeste possui 

relevante importância na produção diversificada de alimentos, dando uma importante 

contribuição para o desenvolvimento do setor agrícola a partir da organização e 

produção do trabalho familiar. 

São os jovens quem muitas vezes vivenciam de forma dramática os problemas sociais e 

econômicos do país. A juventude rural passa por muitas transformações, que estão 

ligadas a proximidade entre o campo e a cidade. A mobilidade dos jovens rurais nas 

relações sociais estabelecidas, se dá fruto da soma das dificuldades enfrentadas da 

atividade agrícola e aos atrativos dos centros urbanos, que põe a juventude frente a 

necessidade de um posicionamento entre sair ou ficar no campo. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar os fatores que motivam ou 

limitam as perspectivas de permanência dos jovens nas comunidades rurais do 

município de Igaci. Para a obtenção das informações foram realizadas visitas de campo 

para entrevista a 60 jovens com idade entre 14 a 25 anos e 15 agricultores através da 

aplicação de formulários de pesquisa contendo questões abertas e objetivas.  A área 

geográfica desta pesquisa está delimitada em cinco comunidades rurais; Povoado Novo 

Rio, Lagoa Grande dos Basílios, Barro Preto, Palanqueta e Quixabeira. Também foram 

realizadas visitas a órgãos públicos e privados, análise de publicações e estudo de 

referências bibliográficas.  

Portanto, o trabalho traz uma discussão sobre a relevância da Agricultura Familiar, o 

seu desenvolvimento no contexto sócio-econõmico e as suas dificuldades de reprodução 

refletindo na família camponesa, sobretudo, nos jovens que passam a almejar outros 

objetivos, muitas vezes longe da realidade rural.  

 

Importância da Agricultura Familiar na Produção. 

 

A agricultura familiar no Brasil ocupa papel importante na produção de alimentos e na 

geração de emprego e renda no campo. Porém, o espaço rural brasileiro apresenta uma 

tradição voltada para os latifúndios, pois a sua produção é destinada ao mercado externo, 

isso acontece desde o processo de colonização, quando os portugueses invadiram o 

nosso território em 1500, impondo um modo de produção, lei e cultura aos povos que  
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aqui habitavam. O modo de organização do espaço agrário brasileiro tem suas raízes na 

Lei das Sesmarias, que regulava juridicamente a repartição da propriedade fundiária. 

(MOREIRA, 1990). 

A colonização dos trópicos destina-se a explorar os recursos naturais de um território 

virgem em proveito do comércio europeu e que a essência da formação brasileira se 

constitui em fornecer açúcar, tabaco e alguns outros gêneros, mais tarde, ouro, e 

diamante, depois algodão e em seguida café, que tem o mesmo destino. Isso significa 

que o Brasil iniciou a sua produção agrícola com o açúcar, tendo como foco atingir o 

mercado europeu. (FURTADO, 1998) 

A pequena propriedade formou-se em todo o país de formas diferentes, mas intensa, em 

são Paulo, por exemplo, como contribuições, tiveram a crise do café e o estimulo a 

imigração européia, para dar início a sua formação. Enquanto no nordeste, o 

retalhamento da pequena propriedade rural em pequenas propriedades se deu de forma 

intensa. Essas propriedades apesar de pequenas atingiram um importante papel na 

economia.  

A saber, a produção da maior parte dos gêneros necessários à subsistência 
alimentar da população. Nesse terreno a pequena propriedade já representava 
na economia brasileira um grande papel. A maior parte dos gêneros de 
subsistência consumidos no Brasil (em particular nos centros urbanos) 
produzia-se nela (PRADO JR., 1992, p. 254). 

 
Essas propriedades apesar de pequenas atingiram um importante papel na economia 

brasileira, mostrando o seu potencial produtivo, econômico e social, com o 

abastecimento alimentar da população, já que a grande propriedade sempre se dedicou a 

produção extensiva dedicada à exportação.  

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, existiam no Brasil 5.204.130 estabelecimentos 

rurais, ocupando uma área de 354,8 milhões de hectares, destes 4.367.902 são 

estabelecimentos da agricultura familiar, o equivalente a 84,4% dos estabelecimentos 

brasileiros, ocupando uma área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área 

ocupada pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Dos 80,25 milhões de 

hectares da agricultura familiar, 45,0% eram destinados a pastagens, as áreas com 

matas, florestas ou sistemas agroflorestais ocupavam 28,0% e as áreas de lavouras 

ocupavam 22,0%. (IBGE, 2006). 

Apesar de cultivar uma área menor com lavouras, a agricultura familiar é responsável 

por garantir grande parte da segurança alimentar do país, como importante fornecedora 

de alimentos para o mercado interno.  
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Pode-se considerar assim que a pequena propriedade está preenchendo uma 
função que no passado, sobretudo nos períodos do apogeu da grande lavoura, 
cabia a importação. Era do estrangeiro que nos vinha a maior parte dos 
gêneros de abastecimento de que o país necessitava. (PRADO JR., 1992, p. 
254) 

 

A agricultura familiar foi reconhecida oficialmente pela Lei 11.326, de 24 de julho de 

2006, sendo definida como aquela praticada em estabelecimento dirigido pela família, 

que tenha renda predominantemente oriunda deste, cuja área não exceda quatro módulos 

fiscais, utilizando mão de obra predominantemente familiar.(BRASIL,2011) 

Nos últimos anos, a agricultura familiar tem recebido incentivos que visam o seu 

fortalecimento, foram criados e/ou implementadas políticas públicas voltadas, para 

impulsionar o desenvolvimento deste setor que é responsável por garantir grande parte 

dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.  

 

A Agricultura Familiar e Estrutura Fundiária. 

 

A propriedade de terra não é o único elemento a ser considerado em relação à 

necessidade de reestruturação fundiária no Brasil, distribuir terra para os agricultores 

não vai resolver o problema se não forem dadas condições para que esses agricultores 

possam trabalhar. Entre os agricultores familiares que são proprietários, muitos deles 

possuem menos de cinco hectares, (PRADO JR., 2004) o que na maioria dos casos, 

inviabiliza sua sustentabilidade econômica através da agricultura. 

Mesmo passando por tantas modificações na estrutura social, o Brasil não conseguiu 

ainda superar os velhos quadros econômicos da colônia, persistindo em manter a 

obsoleta forma de utilização da terra e organização agrária.  

Os movimentos sociais no Brasil defendem um projeto popular para a agricultura 

brasileira na luta contra os latifundiários e é a base para o desenvolvimento. Esse 

projeto se refere a mudança da estrutura agrária: 

O modelo de agricultura defendido pelos movimentos de apoio as lutas pela Reforma 

Agrária acredita que a democratização do acesso a terra possibilitará melhores 

condições de vida a população do campo, e trás também esperanças para uma grande 

quantidade de jovens do Brasil que querem permanecer no campo, mas que necessitam 

de garantia de acesso a terra.  
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A Agricultura Familiar e o Modo de Vida no Campo. 

 

A agricultura familiar consiste na produção familiar e é fundamentada em certos 

princípios de funcionamento interno que a tornam diferente da unidade de produção 

capitalista, estes princípios derivam do fato da sua forma de organização não se dar a 

partir da extração da mais valia, ou seja, o proprietário é a fonte do trabalho que aciona 

o capital envolvido no seu processo produtivo: 

Isso significa que os agricultores concentram seu trabalho principalmente entre os 

membros da família, mas quando há necessidade, utiliza-se também a mão-de-obra de 

terceiros, como o trabalho temporário, que não gera nenhum vínculo empregatício e 

geralmente o trabalhador recebe de acordo com a sua produtividade. 

Uma questão que pode ser abordada a partir do trabalho familiar é a continuidade das 

unidades familiares. Segundo Abramovay (1998), a questão sucessória no campo está 

articulada em torno da figura paterna que determina o momento e a forma da passagem 

das responsabilidades sobre a gestão do estabelecimento para a próxima geração.  

 Em relação à participação dos jovens, a pesquisa revela que a pobreza e a precariedade 

nas áreas rurais levam muitas meninas/jovens a se deslocarem para as áreas urbanas para 

estudar e/ou trabalhar como domésticas, retirando-as muito cedo da área rural. Em 

muitos casos acaba se transformando em migração definitiva, principalmente para as que 

conseguem emprego e constituem família na cidade. Com relação aos rapazes, não 

havendo a alternativa do emprego doméstico, é mais difícil encontrar trabalho fora da 

roça, por isso, mantêm-se no campo, em certos casos, abrindo mão dos estudos, ou até 

migrando para a cidade, com mais idade e depois da conclusão dos estudos possíveis no 

seu município. 

 

Agricultura familiar no Nordeste . 

 

O nordeste tem uma população que equivale aproximadamente a 22% da população 

brasileira, com uma superfície que abrange menos de 19% do território nacional. Esta 

população encontra-se distribuída de forma desigual nas suas quatro regiões 

geográficas, a zona da mata, o sertão, o agreste e o meio-norte.  Na maioria destas 

regiões, a população concentra-se principalmente no campo. (ANDRADE, 2005). 
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De acordo com o IBGE (Censo Agropecuário, 2006), o nordeste detém a metade dos 

estabelecimentos de agricultura familiar do país (2.187.295) e 35,3% da área total deles 

(28,3 milhões de hectares).  Dentro da região, estes representam 89% do total dos 

estabelecimentos e 37% da área. Em termos de área média, o estabelecimento de 

agricultura familiar nordestino tem 13 hectares, sendo Alagoas o que tem menor média 

nordestina por estabelecimento, (6,1 hectares). Estes são os maiores estados nordestinos 

em termos de área, e todos têm grande extensão de terras ocupadas por estabelecimentos 

familiares. (IBGE, 2006).  

 

Tabela 01: Número de Estabelecimentos e Área, por UF do Nordeste, segundo a 
Lei 11.326, de 24 de Julho de 2006. 

UF Estabelecimentos Área (ha) Área Média (ha) 
Maranhão  262.089 4.519.305 17,2 
Piauí 220.757 3.761.306 17,0 
Ceará 341.510 3.492.848 10,2 
Rio Grande do Norte  71.210 1.046.131 14,7 
Paraíba  148.077 1.596.273 10,8 
Pernambuco  275.740 2.567.070 9,3 
Alagoas 111.751 682.616 6,1 
Sergipe  90.330 711.488 7,9 
Bahia  665.831 9.955.563 15,0 
Total 2.187.295 28.332.600 13,0 
Fonte: IBGE, 2006 

 

Em Alagoas possui uma área de 27,7 km², encontra-se dividida em cinco regiões 

geográficas, sendo o sertão, o agreste, baixo São Francisco, zona da mata e litoral, sua 

população é de 3.093.994 habitantes. (IBGE, Censo Demográfico 2010). O Estado 

ainda tem uma das piores distribuições de renda do país. Estes problemas estão 

relacionados ao processo histórico de distribuição de terras e domínio dos 

senhores/coronéis que controlaram e controlam as terras no estado.  

Os agricultores familiares do estado de Alagoas sempre estiveram em situação de 

pobreza por terem uma área muito pequena para o desenvolvimento de atividades 

agropecuárias, visto que a grande maioria da produção do estado é basicamente 

monocultora. 

 

Formação Fundiária no Nordeste e em Alagoas. 
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Da diversidade climática predominante na região nordeste, surge a dualidade expressa 

no período colonial em dois grandes sistemas de exploração agrária, que se completam 

economicamente, mas se contrapõem politicamente e socialmente, é o nordeste da cana-

de-açúcar e o nordeste do gado, entre eles observa-se ainda o nordeste da pequena 

propriedade e da policultura.  

O cultivo da cana-de-açúcar só seria economicamente viável, cultivada em grandes 

extensões, conclui-se então, que as grandes propriedades, acompanhadas da 

monocultura derivam das mesmas causas, a produção de alimentos de grande valor 

comercial e por isso mesmo, altamente lucrativo, sendo então, a cana-de-açúcar e a 

produção do açúcar durante mais de um século, a única base da economia brasileira.  

A estrutura agrária no nordeste está concentrada nas mãos de uma minoria de grandes 

proprietários, em zonas onde predominam atividades dedicadas à pecuária e a 

agricultura monocultora. (PRADO JR, 2000). 

A Economia do estado de Alagoas sempre se baseou em atividades agrícolas e 

agroindustriais, com forte predominância da cana-de-açúcar, atividade esta que ocupa 

grandes extensões de terra, responsável por grande parte da concentração fundiária no 

estado e consequentemente determina também uma elevada concentração de renda.          

 

O agreste nordestino e alagoano: e a sua policultura. 

 

O agreste nordestino é uma área de transição, situada entre a zona da mata e sertão, 

caracteriza-se por uma dualidade climática com clima úmido e seco que se alternam, 

sempre favoreceu as culturas de subsistência e o desenvolvimento da policultura. Nesta 

região, o pequeno imóvel tem grande importância, segundo Andrade (2005), mais de 

85% dos estabelecimentos agropecuários tem extensão inferior a 20 hectares.  

Como a área de terras que dispõem os agricultores familiares é relativamente pequena, 

precisam-se organizar as unidades produtivas da propriedade na perspectiva de um 

melhor aproveitamento da área para que a mesma possa produzir o suficiente para o 

consumo familiar e havendo o excedente, o mesmo será comercializado para 

complementar a renda da família.  

Em Alagoas, a mesorregião agreste, que possui um clima úmido e subúmido, favorece a 

atividade agrícola, com forte presença do fumo e arroz, já em processo de substituição 
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pela fruticultura, o algodão e a pecuária. O encontro de climas diferentes nesta 

microrregião favorece a policultura, com forte destaque para a pinha, que tem esta 

região como a maior produtora de pinha do país. (LAGES;RAMOS, 1999). 

A agricultura familiar tem fundamental importância na conservação das culturas locais, 

que garante não só a soberania alimentar, mas, sobretudo, a autonomia dos agricultores 

diante de uma lógica de dependência instaurada pelo modelo capitalista.  

 

Produção da Agricultura Familiar em Igaci 

 

O município de Igaci está localizado na agreste alagoano, limitando-se a norte com os 

municípios de Palmeira dos Índios e Estrela de Alagoas, a sul com Arapiraca e Craíbas, 

a leste com Coité do Nóia e Taquarana e a oeste com Cacimbinhas, Major Isidoro e 

Craíbas.           

A maior parte da população de Igaci encontra-se na zona rural e esta tem dificuldades 

de obter emprego em um mercado cada vez mais competitivo e com poucas 

possibilidades, e é a agricultura, a alternativa para permanência e sobrevivência no meio 

rural.   

A base econômica do município de Igaci gira em torno da produção da agricultura 

familiar que produz além de produtos para subsistência, fruticultura de sequeiro 

especificamente a pinha, a graviola, o caju e a manga. Nas comunidades pesquisadas, 

Povoado Novo Rio, Lagoa Grande dos Basílios, Quixabeira, Palanqueta e Barro Preto 

as famílias sobrevivem basicamente da renda da agricultura, porém há um processo de 

desorganização da produção, pelo fato dos agricultores terem dificuldades em entender 

as cadeias produtivas, o que torna o setor com maiores dificuldades e carente de 

investimentos.  

Nas cinco comunidades pesquisadas, conforme mostra o gráfico abaixo, 93% das 

propriedades são próprias, 7% não são próprias. Embora, este dado seja aparentemente 

positivo, o fato da maioria das famílias terem a sua própria terra não significa que as 

mesmas possuam condições para se manter economicamente da agricultura, a área de 

terra por família é pequena e em muitos casos, bastante fragmentada, pois as famílias di 

videm a pequena área de terra entre o plantio de lavouras, criação de animais, o espaço 

da casa e também a casa dos filhos, que casam, constituem família e constroem 

residência no terreno dos pais, por falta de condições de comprar um terreno próprio, e 



 

outro fator também é a questão da aglomeração nas comunidades, que são bastante 

povoadas, onde cada família tem sua pequena área de terra.

 

Gráfico 1: Situação da Propriedade

Fonte: Trabalho de Campo, 2008.

 

Em relação a situação agrária das 60 famílias entrevistadas, 55% moram e trabalham em 

propriedades que medem de 1 a 5

medem de 6 a 10 tarefas, 27% possuem propriedades que medem entre 11 a 20 tarefas e 

apenas 6% das famílias possuem propriedades que medem acima de 20 tarefas. Soma

a esta situação outros fatores aponta

dificuldades para se manter economicamente da agricultura, como a desvalorização dos 

produtos, a ausência de crédito e a pouca terra.  Estes são alguns entraves que dificultam 

o desenvolvimento econômico da

fazem com que os jovens almejem sair do campo para buscar outras atividades que lhes 

garantam uma renda financeira.

As famílias que não possuem terra própria moram e produzem em terras cedidas por 

parentes, vizinhos e até mesmo, proprietários que possuem áreas de terras maiores, 

arrendam pequenas áreas onde as famílias cultivam as lavouras. Utiliza

o sistema de parceria, onde o agricultor cultiva lavouras na terra de terceiros e parte da 

produção é repassada para o dono da propriedade como forma de pagamento pelo uso 

da terra. Portanto, os agricultores juntamente com sua família cria

permanência no campo.       

 

 Principais Lavouras Cultivadas

93%

7%

outro fator também é a questão da aglomeração nas comunidades, que são bastante 

da família tem sua pequena área de terra. 

Gráfico 1: Situação da Propriedade 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2008. 

Em relação a situação agrária das 60 famílias entrevistadas, 55% moram e trabalham em 

propriedades que medem de 1 a 5 tarefas, 12% moram e trabalham em propriedades que 

medem de 6 a 10 tarefas, 27% possuem propriedades que medem entre 11 a 20 tarefas e 

apenas 6% das famílias possuem propriedades que medem acima de 20 tarefas. Soma

a esta situação outros fatores apontados pelos jovens entrevistados como as principais 

dificuldades para se manter economicamente da agricultura, como a desvalorização dos 

produtos, a ausência de crédito e a pouca terra.  Estes são alguns entraves que dificultam 

o desenvolvimento econômico da atividade agrícola e são fatores que desmotivam e 

fazem com que os jovens almejem sair do campo para buscar outras atividades que lhes 

garantam uma renda financeira. 

As famílias que não possuem terra própria moram e produzem em terras cedidas por 

parentes, vizinhos e até mesmo, proprietários que possuem áreas de terras maiores, 

arrendam pequenas áreas onde as famílias cultivam as lavouras. Utiliza

, onde o agricultor cultiva lavouras na terra de terceiros e parte da 

produção é repassada para o dono da propriedade como forma de pagamento pelo uso 

Portanto, os agricultores juntamente com sua família criam
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outro fator também é a questão da aglomeração nas comunidades, que são bastante 

Em relação a situação agrária das 60 famílias entrevistadas, 55% moram e trabalham em 

tarefas, 12% moram e trabalham em propriedades que 

medem de 6 a 10 tarefas, 27% possuem propriedades que medem entre 11 a 20 tarefas e 

apenas 6% das famílias possuem propriedades que medem acima de 20 tarefas. Soma-se 

dos pelos jovens entrevistados como as principais 

dificuldades para se manter economicamente da agricultura, como a desvalorização dos 

produtos, a ausência de crédito e a pouca terra.  Estes são alguns entraves que dificultam 

atividade agrícola e são fatores que desmotivam e 

fazem com que os jovens almejem sair do campo para buscar outras atividades que lhes 

As famílias que não possuem terra própria moram e produzem em terras cedidas por 

parentes, vizinhos e até mesmo, proprietários que possuem áreas de terras maiores, 

arrendam pequenas áreas onde as famílias cultivam as lavouras. Utiliza-se muito ainda, 

, onde o agricultor cultiva lavouras na terra de terceiros e parte da 

produção é repassada para o dono da propriedade como forma de pagamento pelo uso 

m estratégias de 
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Na área agrícola do município de Igaci, destaca-se a produção das seguintes culturas: 

Feijão, Milho, Fumo, Mandioca, Algodão, Palma Forrageira e Batata doce. Das famílias 

entrevistadas, em sua grande maioria cultivam vários tipos de cultura na mesma área, 

mas a produção de feijão e milho é comum em todas as famílias e são as principais 

lavouras cultivadas, conforme foto abaixo: 

 

Figura 1: Plantio de Milho e feijão 

 
Fonte: SILVA, 2008 

 

Dos 15 agricultores entrevistados, 46,67% apontam a pouca terra como a principal 

dificuldade para se manter economicamente da agricultura, outras dificuldades, como a 

desvalorização dos produtos e questões climáticas também são citadas como fatores 

limitantes, várias técnicas são adotas para minimizar os impactos desses problemas.  

Os agricultores aproveitam bem a pequena área de terra que possuem, cultivando numa 

mesma área uma diversidade de culturas, algumas dessas culturas têm destinação 

especificamente comercial, como é o caso do fumo. Mas, existem outras culturas 

crescentes como o milho e a mandioca.           

Das famílias entrevistadas, 73% destinam a sua produção tanto para o consumo quanto 

para a comercialização, que é o caso do milho, feijão, mandioca, criação de pequenos 

animais e fruteiras diversas, que geralmente são produzidos em quantidade maior e são 

utilizadas para ambas as finalidades, 20% dos produtos são destinados somente para o 

consumo, como a batata doce, as hortaliças e a palma forrageira que serve para 

alimentação dos animais, e 7% são destinadas especificamente para a comercialização, 

que são o fumo, o algodão, entre outros. O gráfico abaixo mostra as principais culturas 

produzidas pelas famílias entrevistadas. 



 

 

Gráfico 2: Principais lavouras cultivadas

      Fonte: Trabalho de Campo, 2008.

 

Todas as famílias praticam alguma forma de combinação entre culturas e criações. A 

diversidade faz parte das estratégias produtivas adotadas pelas famílias como forma de 

enfrentar as dificuldades da atividade agrícola e garantir produção suficiente para o 

consumo e o excedente  é utilizado pela família para a comercialização.

(WANDERLEY, 2007). 

Das 60 famílias entrevistadas, todas elas criam algum tipo de animal em sua 

propriedade, a maioria delas cria mais de um tipo de animal, das 60 famílias 

entrevistadas, 75% criam vacas e aves em maior quantidade, 25% se dedicam mais a 

criação de ovelhas, porcos e equinos. D

criação deste tipo de animal vem se desenvolvendo muito nos últimos anos no 

município. A criação de animais nas propriedades serve para complementar a renda da 

família e também para o consumo. 

Os jovens têm participação na execução das atividades da propriedade, dentre as 

atividades realizadas no dia

da lavoura, 17,6% cuidam d

agrícola é pesado, mas demonstram ter consciência da importância da agricultura para 

as famílias do campo. 
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Todas as famílias praticam alguma forma de combinação entre culturas e criações. A 

diversidade faz parte das estratégias produtivas adotadas pelas famílias como forma de 

enfrentar as dificuldades da atividade agrícola e garantir produção suficiente para o 

consumo e o excedente  é utilizado pela família para a comercialização. 

Das 60 famílias entrevistadas, todas elas criam algum tipo de animal em sua 

priedade, a maioria delas cria mais de um tipo de animal, das 60 famílias 

entrevistadas, 75% criam vacas e aves em maior quantidade, 25% se dedicam mais a 

estas famílias nenhuma cria cabras, mas a 

e animal vem se desenvolvendo muito nos últimos anos no 

município. A criação de animais nas propriedades serve para complementar a renda da 

m participação na execução das atividades da propriedade, dentre as 

dia pelos jovens entrevistados 55,8% ajudam no cultivo 

egundo eles o trabalho 

agrícola é pesado, mas demonstram ter consciência da importância da agricultura para 



 

12 

 

 
 

Figura 2: Criação de Suínos         Figura 3 : Criação de galinha caipira 

 
  Fonte: SILVA, 2008                                                          Fonte: SILVA, 2008 
 

Dessa forma, a agricultura familiar vai incorporando diversas atividades agropecuárias, 

possibilitando a busca por uma renda que garanta a sua sobrevivência apesar de todas as 

dificuldades encontradas.  

 

Potencialidades e Perspectivas no Meio Rural: A atuação das entidades não 
governamentais. 
 

A maior parte da população do município de Igaci concentra-se na zona rural, a maior 

fonte de renda do município é advinda da agricultura, embora esta não seja suficiente 

para suprir as necessidades. Os agricultores enfrentam muitas dificuldades para se 

manter economicamente da agricultura, muitos ainda se utilizam de práticas 

inadequadas, como a monocultura. Como as áreas de terras são consideravelmente 

pequenas, uma das conseqüências é a diminuição da produtividade, deixando os 

agricultores em situação difícil. 

Diante dos inúmeros problemas vivenciados pelos agricultores das comunidades rurais 

de Igaci, a AAGRA - Associação de Agricultores Alternativos, localizada no município, 

é uma instituição não governamental sem fins lucrativos, que desde 1989 apóia os 

agricultores familiares com programas que visam promover a melhoria da qualidade de 

vida dos agricultores e suas famílias. Através de projetos de incentivo a criação de 

pequenos animais adaptáveis ao semiárido, como cabras, galinha caipira, bancos de 

sementes, entre outros, com o estímulo a segurança alimentar e a geração de renda para 

os agricultores e suas famílias. As ações desenvolvidas pela AAGRA visam o 
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desenvolvimento socioeconômico das famílias em prol da permanência dos mesmos no 

campo.   

Nas capacitações para os agricultores, destacam-se as formações continuadas sobre 

agricultura orgânica e agroecologia, onde os agricultores aprendem e resgatam práticas 

para produzir sem agredir o meio ambiente e a saúde. Novas tecnologias são 

implantadas pelos agricultores em suas pequenas propriedades e vem comprovando que 

é possível produzir, gerar renda e ter qualidade de vida no campo. 

 

Figura 4: Produção de hortaliças                          Figura 5: Plantio consorciado 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: SILVA, 2008.                                                                                              Fonte : Silva, 2008                                                  
                                                                                                
 
Dentre as organizações que atuam no município de Igaci, na perspectiva de promover 

melhores condições de vida para os agricultores e suas famílias, também há a 

cooperativa de crédito denominada COOPERAGRE – Cooperativa de Crédito Rural do 

Agreste Alagoano.  

Além das linhas de crédito convencionais para os agricultores adultos, a cooperativa 

dispõe da linha de crédito FUNDAF Jovem, esta modalidade foi uma conquista da 

organização da juventude de Igaci a partir de 2003, voltado para os jovens solteiros com 

idade entre 18 e 24 anos respectivamente. Esta modalidade possui uma taxa de juros 

diferenciada de 1% ao mês em todas as linhas de crédito, para ter acesso, os jovens 

devem estar organizados nas associações e/ou grupos de jovens e comprovar a 

participação. Os jovens cooperados na cooperativa totalizam 135, o equivalente a 15% 

dos cooperados ativos. Esta linha especial de crédito já beneficiou entre 150 a 180 

jovens com a liberação de recursos para investimentos em atividades produtivas como a 

pecuária e a implantação de comércio na própria comunidade. (SANTOS, 2008) 
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Jovens do município de Igaci frente às mudanças culturais e sua permanência no 
campo. 
 

Segundo a Comissão Especial de Juventude - CEJUVENT (2008), os jovens são um 

segmento social que compartilham de uma identidade geracional e de questões próprias 

relacionadas as etapas determinantes de socialização e desenvolvimento corporal-físico, 

emocional e intelectual. O Conselho Nacional de Juventude- CONJUVE, utiliza como 

definição etária de juventude o período compreendido (entre 15 e 29 anos, sendo 

considerados jovens os adolescentes jovens (entre 15 e 17 anos), os jovens - jovens 

(entre 18 e 24 anos) e os jovens adultos (entre 25 e 29 anos)). Este recorte serve para 

orientar as políticas do governo federal visando atender as especificidades etárias.  

Os jovens do campo tem acesso às cidades cada vez mais cedo, vão para estudar, em 

busca de atividades de lazer e trabalho, essa proximidade entre campo e cidade tem 

provocado mudanças no modo de vida desses jovens que absorvem características dos 

jovens urbanos. Isso se verifica nas profissões pretendidas, nas atividades de lazer e até 

na maneira de se relacionar com as outras pessoas através do acesso as redes sociais, 

estas são mudanças que interferem no modo de vida e na cultura do povo do campo. Os 

atrativos da cidade são inúmeros, pondo os jovens em constante conflito entre os seus 

valores sociais e culturais. Sobre essa questão Martins afirma: 

 

A modernidade se instaura quando o conflito se torna cotidiano e se 
dissemina, sobretudo sobre a forma de conflito cultural, de disputa entre 
valores sociais, de permanente proposição da necessidade de optar entre isto 
e aquilo, entre o novo e o fugaz, de um lado, e o costumeiro e tradicional do 
outro. (MARTINS, 2000, pág. 21-22). 

 

 Essa modernidade advinda da cultura capitalista do consumo favorece que os jovens 

rurais mudem seus hábitos e modo de vida, procurando se inserir no contexto das 

cidades.    

 

 Situação da Escolaridade dos Jovens do campo no município de Igaci. 

 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Juvenil realizado  de 2001 a 2006 com jovens 

entre 15 a 24 anos revela a evolução do analfabetismo juvenil no Brasil. Em 2001 o 

índice é de 4,2%, em 2003 o índice cai para 3,4% e em 2006 reduz para 2,4%, observa-



 

se um gradual decréscimo dos índices de analfabetismo no Brasil neste período, porém 

na região Nordeste a taxa é de 5,3%, em Alagoas o índice chega a 

8,2%.(WAISELFISZ,2007).

caiu significativamente, a região  nordeste apresenta taxas elevadas, conforme mostra a 

tabela abaixo.  

 

Tabela 2: Analfabetismo juvenil no nordeste e no estado de Alagoas por faixa 
etária. 

REGIÃO/UF 

Nordeste 

Alagoas 

Fonte: PNAD/IBGE (2006) 

 
Dos jovens analfabetos do Brasil, 43,8% (acima de 367 mil) moram na zona rural, que 

concentra só 16,7% do total  de jovens do país, a zona rural apresenta taxas de 

analfabetismo juvenil (6,4%) quatro vezes maiores que as da 

(PNAD/IBGE, 2006) . O próximo gráfico mostra a situação da escolaridade dos jovens 

entrevistados nas comunidades rurais do município de Igaci.

 

Gráfico 3: Situação da Escolaridade

Fonte: Trabalho de Campo, 2008
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entrevistados nas comunidades rurais do município de Igaci. 
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Fonte: Trabalho de Campo, 2008 
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se um gradual decréscimo dos índices de analfabetismo no Brasil neste período, porém 

na região Nordeste a taxa é de 5,3%, em Alagoas o índice chega a 

Enquanto no restante do país, o índice de analfabetismo 

aiu significativamente, a região  nordeste apresenta taxas elevadas, conforme mostra a 

: Analfabetismo juvenil no nordeste e no estado de Alagoas por faixa 
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Dos jovens analfabetos do Brasil, 43,8% (acima de 367 mil) moram na zona rural, que 

concentra só 16,7% do total  de jovens do país, a zona rural apresenta taxas de 

zona urbana (1,6%). 

O próximo gráfico mostra a situação da escolaridade dos jovens 

istas revela que os jovens do 

município de Igaci estão frequentando a escola, que a juventude rural tem acesso ao 

sistema de ensino formal, porém o sistema educacional predominante não leva em 
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consideração as especificidades do município onde predomina a população rural.                    

Os jovens das comunidades rurais do município de Igaci/AL, em sua grande maioria se 

deslocam das suas comunidades até a cidade para freqüentar a escola. Para esses jovens 

estudar é visto como condição para “ser alguém na vida” e “ter um futuro melhor”. O 

trabalho árduo, a desvalorização dos produtos da agricultura, as questões climáticas são 

dificuldades enfrentadas pelos jovens agricultores que vêem no estudo uma 

possibilidade de adquirir formação e qualificação para conseguir um emprego fora do 

campo. 

A pesquisa feita com jovens do município de Igaci sobre as perspectivas de 

permanência no campo revela que, dos 60 jovens entrevistados, 75% disseram não ter 

pretensão de continuar trabalhando no campo, este dado deve-se as principais 

dificuldades enfrentadas para se manter economicamente na agricultura, como a 

desvalorização dos produtos agrícolas, a terra insuficiente, e a condição árdua do 

trabalho agrícola. Somente 25% dos jovens entrevistados disseram que pretendem 

continuar trabalhando ou desenvolver alguma atividade relacionada a agropecuária, 

estes demonstram ter afinidade pelo trabalho com a terra, além de ajudar os pais nas 

tarefas, também desenvolvem alguma atividade própria relacionada a área agrícola, 

cujos rendimentos são utilizados para investir na atividade e também para suprir 

necessidades básicas desses jovens, como a aquisição de roupas, calçados, cosméticos e 

atividades de lazer. 

Os jovens percebem cada vez mais cedo que é preciso ter dinheiro para satisfazer as 

suas demandas individuais e para isso ele precisa participar de alguma atividade que lhe 

garanta uma renda monetária. As profissões mais procuradas pelos jovens entrevistados 

nas comunidades do município de Igaci estão relacionadas no próximo gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4: Profissões pretendidas pelos jovens.

Fonte: Trabalho de Campo, 2008

 

A área de educação é o setor de maior preferência entre os entrevistados, com 40% do 

total, esta preferência deve

que os jovens busquem formação na área educacional, para exercer a profissão de 

professor e outras afins, em sua grande maioria esta opção caracteriza

acesso as universidades de formação de professores próximas ou circunvizinhas ao 

município. É crescente também o número de jovens que busca se profissionalizar na 

área da saúde, como mostra a pesquisa 19% pretende se especializar nesta área, por esta 

ser uma área em constante crescimento, 19% pretende se profissionalizar na área da 

justiça, 16% agropecuária e 6% autônomos. Muitos dos jovens entrevistados não 

conseguirão exercer a profissão pretendida, elas fazem parte dos sonhos desses jovens e 

muitos não conseguirão concretizar esse sonho e acabam exercendo profissões mais 

acessíveis. 
 

Figura 6: Trabalho na lavoura

Fonte: SILVA, 2008.                                        
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A área de educação é o setor de maior preferência entre os entrevistados, com 40% do 

se a grande demanda de trabalho nesta área, fazendo com 

os jovens busquem formação na área educacional, para exercer a profissão de 

-se também pelo 

acesso as universidades de formação de professores próximas ou circunvizinhas ao 

crescente também o número de jovens que busca se profissionalizar na 

área da saúde, como mostra a pesquisa 19% pretende se especializar nesta área, por esta 

ser uma área em constante crescimento, 19% pretende se profissionalizar na área da 

opecuária e 6% autônomos. Muitos dos jovens entrevistados não 

conseguirão exercer a profissão pretendida, elas fazem parte dos sonhos desses jovens e 

muitos não conseguirão concretizar esse sonho e acabam exercendo profissões mais 

: Jovens na colheita de feijão. 
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Quando questionado aos pais sobre a profissão pretendida para os filhos,destacam-se as 

profissões de advogado, médico, policial, agrônomo, pedreiro, professor, mas, nenhum 

dos pais entrevistados respondeu que gostariam que seus filhos seguisse a profissão de 

agricultor, demonstrando que os pais não desejam que seus filhos passem pelas mesmas 

dificuldades as quais passam para sobreviver da agricultura. 

A juventude rural vive o dilema entre “sair ou ficar” diante das dificuldades enfrentadas e 

dos aspectos da vida em comunidade e dos vínculos familiares. Diante desse contexto de 

dúvidas, de sonhos, angústias, surgem iniciativas que visam contribuir para mudanças nos 

paradigmas de que o campo não é lugar digno para se viver, dentre as alternativas que 

surgem no campo, merece destaque o Curso de Formação em Agroecologia e 

Desenvolvimento Sustentável, realizado pela AAGRA – Associação de Agricultores 

Alternativos, destinado a adolescentes e jovens com idade entre 14 e 20 anos, residentes 

em áreas rurais do município de Igaci, sendo uma alternativa de resgatar e mostrar a 

importância da agricultura familiar, visando a permanência dos jovens no 

campo.(AAGRA, 2008) 

 

 [...] Assim como o poder público investe na capacitação dos jovens 
urbanos há a necessidade de construir uma política para os jovens 
rurais que desejam permanecer na agricultura, levando em conta sua 
heterogeneidade e suas expectativas. (ABRAMOVAY, 1998, p. 269).  

 

O município de Igaci tem um histórico de organização comunitária muito forte, baseada 

nos princípios do associativismo, estas, têm ao longo dos anos garantido a participação 

dos jovens em seu quadro de associados. A participação dos jovens em movimentos da 

sociedade civil possibilita aos mesmos, desenvolvimento social, conhecimento sobre 

direitos e deveres e, sobretudo, fortalece os vínculos com a terra. 

Como resultado dessa série de atividades, foi realizado em 2003 o I Seminário sobre 

Políticas Públicas e Protagonismo Juvenil de Igaci, do qual se formou uma comissão com 

representação juvenil que gerou a estruturação do Comitê Municipal da Juventude do 

Município, que desenvolveu diversas ações de fortalecimento do movimento juvenil. 

As organizações da sociedade civil têm buscado formas de contribuir com o processo de 

formação da juventude na perspectiva de que os mesmos possam permanecer em seu lugar 

de origem, esta luta das organizações tem apresentado resultados significativos, mas não 
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são capazes de dar respostas aos anseios deste importante segmento da sociedade, que tem 

características e necessidades específicas. 

 

Conclusões 

 

A agricultura familiar no Brasil é um setor que tem apresentado forte importância no 

cenário socioeconômico, sendo responsável pela produção de alimentos para abastecer o 

mercado interno e promover a geração de emprego e renda no campo. 

Esta apresenta uma dualidade em relação a imensa responsabilidade que lhe é atribuída, 

pois a mesma tem potencial para promover o desenvolvimento e reduzir a pobreza no 

campo, porém enfrenta sérias limitações que inviabilizam o seu desenvolvimento. 

Uma das limitações está fortemente relacionada a questão  da estrutura fundiária, que é 

um tema em evidência no país, sendo abordado pelos movimentos sociais ligados ao 

campo. , 

Os centros urbanos têm muitos atrativos que chamam a atenção dos jovens, atividades de 

lazer, formação profissional, e a possibilidade de obter renda monetária através do 

emprego na cidade. A educação é outro fator importante que leva os jovens ao contato 

com a cidade e conseqüentemente o interesse em fazer parte desta realidade.  

A pesquisa feita com jovens de cinco comunidades rurais do município de Igaci, revela 

que a maioria dos jovens entrevistados não pretendem trabalhar ou continuar trabalhando 

no campo, isso devido as dificuldades enfrentadas nesse espaço, alinhada as 

possibilidades encontradas no espaço urbano. 

As organizações da sociedade civil têm dado uma enorme contribuição através das suas 

atividades, criado estratégias que visam contribuir para a permanência dos jovens no 

campo, porém estas não são suficientes para garantir esta permanência, pois estes jovens 

têm necessidades específicas e uma grande parcela não se identifica com as atividades 

agrícolas. 

O trabalho também revela que são poucos os estudos sobre a juventude rural, sendo 

necessário aprofundar o debate e a discussão através de projetos voltados para esse tema 

específico. 
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