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O processo de “desaterramento” do agricultor familiar no Brasil 

        Jader José de OLIVEIRA
Orientação: Susana Zaniolo SCOTTON 

Resumo 

Este artigo trata do processo de “desaterramento” do agricultor familiar no Brasil, o qual ocorre na 
esteira das estratégias adotadas pelas grandes empresas, pelos bancos e pelas ações de governo 
para transformá-lo num cliente “moderno”, consumidor tanto dos produtos e serviços bancários e 
comerciais, como de bens e insumos, máquinas, equipamentos, defensivos, fertilizantes, semen-
tes. Esse processo, histórico e inerente ao desenvolvimento do capitalismo, tende a distanciar o 
agricultor familiar das suas raízes, da sua relação com a terra e com a comunidade, das suas tra-
dições e saberes, dos seus hábitos e valores. De outro lado, o arrastam para o interior de arranjos 
comerciais e bancários para alavancar o consumo de bens “modernos” e “desfrutar” dos “benefí-
cios” avanços tecnológicos, sem cuidar do vazio existencial e dos traumas psicológicos que perma-
necem e se agravam num cenário de concorrência intensa e permanente. As conclusões apontam 
a necessidade de novos estudos e o desenvolvimento de políticas em apoio à preservação das 
tradições culturais, dos espaços e dos povos que ainda preservam a energização plena da vida na 
relação com a natureza. 

Palavras-chave: agricultor familiar, bens de consumo, agronegócios, capitalismo. 
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1. INTRODUÇÃO

  O objetivo deste artigo é analisar o processo de “desaterramento” do agricultor fa-
miliar brasileiro. “Desaterramento” deriva do verbo desaterrar que pode significar: escavar, deso-
bstruir (HOUAISS, 2001), nivelar ou aplainar um terreno (BARBOSA, 2004). É o oposto de aterrar 
que indica “cobrir, encher com terra ou pousar em terra uma aeronave” (BARBOSA, 2004).  Neste 
artigo “desaterramento” é entendido como o processo de separação, de distanciamento do produtor 
do contato com a terra, dos seus meios de produção, do uso do seu conhecimento, hábitos, valo-
res e costumes. Significa sua transformação num cliente consumidor de bens, produtos e serviços 
modernos, por meio de estratégias bancárias e comerciais para impulsionar a venda de produtos 
e serviços bancários, insumos, fertilizantes, defensivos, máquinas, implementos agrícolas, aviões 
para pulverização, sistemas de agricultura de precisão, softwares para controle de irrigação, sis-
temas de acompanhamento das lavouras, serviços de utilização de drones, tecnologias de re-
produção animal e outras que se relacionam com a chamada “fazenda inteligente”. Para tanto, à 
diferença do que se busca nos exercícios corporais com o grounding, que é o contato do corpo com 
a energia da terra, o fortalecimento das pernas, a ampliação da base de sustentação da estrutura 
física e psíquica para fazer frente às dificuldades do mundo real, as estratégias modernas remetem 
ao contato virtual e às relações à distância, à idealização de sonhos complexos e distantes da na-
tureza que envolve a agricultura.  
  Para analisar esse processo de “desaterramento” realizamos uma pesquisa bibliográ-
fica e analisamos os dados de fontes secundárias. As informações do perfil do produtor rural foram 
coletadas e tabuladas a partir de pesquisas divulgadas pela Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA) e pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Tratam-se de pesquisas que 
investigam o perfil do produtor rural, seus hábitos de compra, sua relação com a tecnologia e seus 
hábitos de mídia para orientar as ações de marketing e de comunicação das empresas que atuam 
no meio rural. A mais recente, lançada em junho de 2017, resultou da entrevista a 2.807 produtores 
rurais, em 15 estados brasileiros e apontou que, atualmente, num grupo de 10 produtores rurais, 
4 acessam a internet mensalmente. Desses, 93% visitam as redes sociais (whatsapp, facebook, 
youtube, messenger ou instagram). Esses resultados foram analisados à luz da bibliografia referen-
ciada no Curso de Psicoterapia Corporal, do Instituto Raiz, em especial na teoria desenvolvida por 
Willhelm Reich (1897/1957) dentre outros. 
  Como em toda pesquisa, nessa também se encontrou limitações, a começar pelo 
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tempo exigido para a tabulação e análise de dados. Outra se apresentou no elevado custo para 
acesso aos microdados das pesquisas sobre o hábito do produtor rural, cuja série remonta a 1985. 
Hoje, a 7 a edição está sendo vendida a R$ 96 mil, para não associados da ABMRA. O acesso aos 
microdados da pesquisa de hábitos e o cruzamento desses com outras pesquisas quantitativas e 
qualitativas sobre o produtor rural poderiam nos dizer muito mais sobre seu comportamento, sua 
relação com a natureza, os meios de produção, as comunidades, seus sentimentos, traumas, sua 
estrutura corporal e expectativas. Não se buscou aqui analisar avanços no nível de produtividade 
agrícola ou da renda agropecuária, estudos futuros poderão superar essas e outras limitações e 
enriquecer a análise ora proposta.  

2. O PROCESSO DE “DESATERRAMENTO” DO AGRICULTOR  

  O processo que aparta o agricultor do seu contato com a terra, da sua relação com a 
natureza e dos seus meios de produção não é um movimento recente, é muito antigo é histórico, 
remonta ao século XVII, ao período da acumulação primitiva de capital, quando o Estatuto dos Artí-
fices (1563) buscou preservar o trabalho dos artesãos, resultante das suas habilidades no domínio 
das ferramentas e produção de bens ameaçados pelo avanço da manufatura. Esforço em vão, as 
máquinas irão produzir mais, com mais qualidade e com menos custo. Esse processo não pára e o 
homem, a cada dia, torna-se um apêndice do processo produtivo. Como afirma Belluzzo (2013):

  Sob o assombro do desemprego, das dívidas, da insegurança, do fracasso que lhes 
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A história do capitalismo é a narração da crescente 
subordinação do trabalho e do “empobrecimento do 
indivíduo. As condições de produção e de sobrevivên-
cia escapam cada vez mais ao controle dos cidadãos 
e os submetem aos seus movimentos. A automação 
crescente do processo de trabalho e a tendência à 
concentração e centralização das forças produtivas 
assumem diretamente, em sua forma material, o au-
tomatismo da acumulação,  determinando o “empo-
brecimento” e a submissão da subjetividade dos indi-
víduos “livres” e de seu modo de vida. Ao contrário do 
prometido, eles não conseguem escolher o seu des-
tino, mas são tangidos por forças que lhes são estra-
nhas, senão hostis” (BELLUZZO, 2013, p.16).
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é atribuído muitos indivíduos tomam decisões drásticas, como os suicídios registrados na Grande 
Depressão de 1930. É provável que Freud (1856-1939) tenha recebido queixas provocadas por 
esse processo ao tratar os mecanismos de defesa dos seus pacientes como a repressão, a ne-
gação, a racionalização, a formação reativa, a projeção, o isolamento e a regressão ainda atuais. 
Dentre os trechos em que Freud retrata o conflito entre as aspirações do indivíduo e da sociedade, 
destaca-se o seguinte:

  Wilhelm Reich (1897-1957), que viveu a I Guerra Mundial, participou de discussões 
políticas e conhecia profundamente as obras de Marx e Freud, apontou os traumas refletidos na 
estrutura corporal dos indivíduos, submetidos, em massa, às agruras da evolução do capitalismo, 
privados da satisfação sexual e acometidos de todo tipo de neurose. Para Reich (1998, p. 166) 
“em termos biológicos, a formação do caráter é uma formação autoplástica iniciada por estímulos 
perturbadores e desagradáveis do mundo externo”. Para o autor “a moralidade do ego é um com-
ponente que não se origina do id, isto é, não se desenvolve no organismo-libinal-narcísico, mas 
é, antes, um componente estranho, emprestado do mundo externo invasivo e ameaçador” (Reich, 
1998, p. 166). 
  Reich (1998, p. 167) entende o caráter como “um fator determinado essencialmente 
de modo dinâmico e que se manifesta no comportamento característico de uma pessoa: o andar, 
a expressão facial, a postura, a maneira de falar e outros modos de comportamento. Esse caráter 
do ego é moldado por elementos do mundo externo, a partir de proibições, inibições pulsionais e as 
mais variadas formas de identificação”. 
  O contexto histórico, no caso brasileiro, que molda o caráter do produtor rural, é o do 
processo de acumulação de capital, marcado pela influência do processo colonial, da escravidão, 
da concentração fundiária, dos recursos produtivos e do poder político (WANDERLEY, 2011). A 
transformação é imposta ao agricultor sob o risco de sua exclusão dos arranjos comerciais e ban-
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Trata-se de uma luta dentro da economia da libido, 
comparável àquela referente à distribuição da libido 
entre o ego e os objetos, admitindo uma acomodação 
final no indivíduo, tal como, pode-se esperar, também 
o fará no futuro da civilização, por mais que atualmen-
te essa civilização possa oprimir a vida do indivíduo” 
(FREUD, 1996, P.145). 
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cários, um processo que se acelerou a partir de meados da década de 1990, com o aumento da 
concorrência entre os bancos -- que segmentam a clientela e se utilizam todos os meios disponíveis 
para aumentar a rentabilidade nos contatos com os produtores rurais, vender mais produtos e ser-
viços.  
  O crédito rural, por exemplo, um dos principais instrumentos de apoio ao agricultor 
para manter suas atividades, a partir de meados dos anos 90, passou a ser tratado como um ne-
gócio bancário. O caminho percorrido pelo agricultor rural até conseguir o crédito é permeado por 
órgãos, instrumentos e mecanismos de aferição de risco e rentabilidade seu e da sua lavoura. 
  Nesse trajeto, o agricultor irá se deparar com vários tipos de pessoas, inclusive os 
narcisistas descritos por Lowen (1983),cuja identidade está baseada numa imagem e não na rea-
lidade do seu ser. É nesse sentido que o agricultor familiar também vai construindo uma imagem 
que estará distante do meio em que vive.  
  Sob o olhar da Bioenergética de Lowen, a situação de grounding do agricultor é colo-
cada sob ameaça. As relações institucionais poderão desestabilizar o valor da sensação de sentir 
os pés em contato com o chão, sentir a energia percorrendo todo o corpo, estar em contato com a 
realidade da natureza, de sentir-se enraizado em seu ambiente e se autorregular.  
  As relações comerciais e financeiras de concorrência impõem aos agentes extrair 
da relação com os agricultores o maior retorno econômico possível. Esses indivíduos buscarão 
otimizar as vendas, conhecer o agricultor para transformá-lo com pílulas douradas de felicidade 
efêmera [1]. Poderão até se mostrar sinceros, honestos, atentos, inteligentes e perceptivos, mas, 
submetidos ao cumprimento de metas de resultado, flertam com o modo psicopata em ação, tal 
como descrito por Lowen (1983, p.181), sem preocupação com os impactos psíquicos, sociais ou 
familiares poderão causar ao cliente.  
  As pesquisas da Associação Brasileira de Marketing Rural [2] , da CNA/FGV e ou-
tras nos ajudam a caracterizar os produtores com base nos padrões de distresse somático de 
Keleman (1985) [3] e que serão postos à prova nesse processo de transformação. Por exemplo, 
encontramos no universo de produtores rurais aqueles do tipo que Keleman (1985) descreve como 
detentores de uma postura emocional mais dependente, que declara “dê-me a sua estrutura”. Para 
esses, a oferta de empréstimos poderá avançar sem grandes obstáculos, mas outros tipos exigirão 
estratégias específicas, é o caso do produtor rural típico. 
  Ao segmentar a base de clientes, os agentes financeiros e comerciais passam a co-
nhecê-los melhor para estreitar a relação com eles, otimizar estratégias de marketing, dispensar 
atendimento diferenciado, identificar suas demandas e direcionar lhes produtos e serviços especí-
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ficos. Têm a seu favor a influência dos meios de comunicação e padrões de consumo aos quais os 
clientes estão expostos, parte desses recorrerem ao crédito para imitar “padrões de vida” que lhes 
são impostos. Um exemplo desse processo foi destacado por SCOTTON (2017) ao comentar o 
filme “Capitão Fantástico”, de 2016: “não somos obrigados a consumir tudo o que a China produz”, 
diante da manifestação de um expectador que se referia à angústia trazida pelas compras impulsi-
vas.  
  O produtor rural não se enquadra nesse grupo de consumistas de serviços bancários 
e comerciais, principalmente o agricultor familiar, pouco intensivo na demanda por bens “moder-
nos”. Aliás, o produtor rural, em geral, tende a se utilizar muito pouco da rede bancária. Não tem o 
costume de frequentar o tumulto das agências. É o tipo caboclo, matuto, que divide com a família 
o espaço rural ou vive em pequenas comunidades nos arredores da sua propriedade rural.  

  Figura 1:“Caipira picando fumo”. De Almeida Júnior, de 1893.

  
  O produtor rural tende a ser desconfiado, duvidar de tudo o que os bancos e as em-
presas lhe oferecem. É um indivíduo em que predominam as características básicas da seriedade 
e do retraimento. No trabalho, é dedicado, cooperativo, precavido, assertivo. Estamos nos referindo 
à estrutura densa, de um sujeito para quem: 

5



INSTITUTO RAIZ,
Clínica Escola de Psicologia Corporal

Rua Henrique Lupo, 929. Vila José Bonifácio. Araraquara - SP - Brasil. CEP.: 14802304
(16) 3336 6375 (16) 16 99765-7531 WhatsApp

institutoraiz@hotmail.com / eadraiz@institutoraiz.com.br / 
www.institutoraiz.com.br  

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO
OLIVEIRA, J. J. O processo de “desaterramento” do agricultor familiar no Brasil.
Instituto Raiz, 2018. Disponível em: www.institutoraiz.com.br  
http://www.institutoraiz.com.br/artigos_livres.htm.
Acesso em: ____/____/____

  Não se ignora que a cura dos traumas que os agricultores carregam passaria por 
exercícios coordenados de alongamento, de descompressão, de restauração do seu ritmo pulsio-
nal e da sua excitação para fora, tal como proposto por Lowen (1958) e Keleman (1985). 
  Contudo, as estratégias das empresas e dos bancos oferecem-lhes atalhos de solu-
ção de angústias pessoais para aproximá-los dos clientes “modernos”. O produtor rural é incluído 
entre os clientes que podem ser “trabalhados” para consumir mais. À estrutura de caráter do produ-
tor rural típico é oferecida uma outra “postura” – a postura ideal – e nisso, um “retraumatizar” ou a 
criação de uma couraça secundária. O produtor, antes tratado como “mero” beneficiário da política 
de crédito rural é elevado ao status de cliente e, como tal, portador de necessidades e expectativas 
que os bancos buscam mapear, atender e ampliar, motivados pela concorrência. 
  Dessa forma, o processo de “desaterramento” incide de forma violenta e impiedosa 
sobre a estrutura do produtor rural, exemplificada na figura do matuto, na sua relação com o cor-
po, com seu habitat, construída numa cultura mais densa, mais aterrada, agora permanentemente 
em confronto com uma cultura de estrutura psicótica. Obviamente, não significa que o produtor 
esteja isento de traumas e problemas cotidianos. Mas esses tendem a ser enfrentados no interior 
das suas culturas históricas, ancestrais, predominantemente na relação com a natureza. Sob o 
discurso da agricultura competitiva, a receita para a cura da insegurança e da instabilidade vem 
agora acompanhada das vendas de seguros, mecanismos de hedge, máquinas, equipamentos e 
outros insumos agrícolas. O pacote de argumentos atinge os produtores de forma ampla, visando 
transformar sua postura e seus valores. Incutem-lhes a necessidade de mudança para atender as 
exigências de consumo do mercado interno e externo.  
  Diante dessa poderosa engrenagem, o produtor tende a ceder ao padrão de consumo 
imposto pelos bancos e demais agentes do agribusiness. Mesmo porque o produtor ainda mantém 
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liberdade é o seu grito, martírio a sua recompensa; 
empatia é a sua marca; traição é o seu medo; ser 
apreciado e aprovado é uma necessidade e para isso 
luta com afinco; independência é o seu sonho, estar 
em paz, seu desejo; seu segredo é a vontade de se 
unir ao outro, mantendo sua individualidade; ter raí-
zes, pertencer, ser aceito sem ter que isolar-se (KE-
LEMAN,1985, pg. 99). 
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uma forte relação de confiança com aqueles com quem se relaciona na sua comunidade. Assim, as 
diferenças de padrão de consumo bancário existentes entre o produtor rural e as demais pessoas 
físicas que compõem a clientela bancária tendem a se estreitarem, no sentido da homegeneização 
(OLIVEIRA, 2003, pg.106).  
  Atualmente, a visão de modernidade e de sucesso do produtor rural já se vincula ao 
uso de tecnologia e conhecimentos que possam resultar no aumento da rentabilidade da atividade 
explorada em sua propriedade, que deve ser gerenciada como uma empresa. Isso mostra que o 
produtor rural assimila a ideia de que sem o apoio do Estado sua sobrevivência na atividade de-
penderá da sua vontade e capacidade de assimilar novas tecnologias. Em suma, ele, dedicado ao 
trabalho, passa a acreditar que, por si, aumentará a competitividade, o faturamento, a rentabilidade 
do seu negócio e, consequentemente, as perspectivas de sucesso do seu empreendimento.   
  Os sinais da “modernidade” avançam no campo, buscando se impor aos valores mo-
rais e culturais que tentam resistir às mudanças (cultura densa ou de tendência mais densa). O 
produtor se percebe como um “empreendedor”, mas ainda e acima de tudo, um religioso: que honra 
seus compromissos, que participa das atividades da igreja e da comunidade, que gosta de traba-
lhar com parentes e que prefere a vida do campo à da cidade.  
  Sieglin (2000) analisa as estratégias de processos de modernização rural na invalida-
ção de culturas tradicionais mexicanas. A autora identifica a participação das instituições do Estado 
em cursos de “capacitação” e “adestramento”. Conclui que o resultado desse processo é a segre-
gação, a diferenciação, a favor do conhecimento escolarizado e contra o saber empírico-prático, 
que, aliás, passa a ser negado. Segundo a autora, sob essa estratégia, cada indivíduo termina se 
convertendo num centro de poder na promoção das formas de saber “modernas”, atacando aque-
les que resistem ao novo discurso e esquecendo seus verdadeiros opressores.  
  Pode-se, a partir de Reich (1998, p. 305), analisar esse processo. O autor afirma que 
“ uma das tarefas teóricas e práticas mais difíceis será a aplicação da reestruturação caractero 
analítica individual à reestruturação coletiva da grande maioria por meio da educação”.  
  Há também a influência dos meios de comunicação nesse processo de mudança. 
Atualmente, praticamente a totalidade dos produtores rurais assiste à TV Aberta (92%) e ouvem 
rádio (75%). Esses meios ainda lideram os canais de informação dos agricultores. Porém, outro 
canal, mais moderno, vem ganhando espaço entre as fontes preferidas de informação. O uso da in-
ternet entre os produtores avançou de 39%, em 2013, para 42%, em 2017. Já os meios impressos, 
como os jornais e as revistas, vêm sendo consultados cada vez menos pelos agricultores. Esses 
foram citados por 42% e 36% dos agricultores em 2013. Em 2017, esses percentuais caíram para 
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30% e 27%, respectivamente [4]. Ou seja, quando perguntado se tinha por costume ler jornal, ape-
nas 30% responderam afirmativamente. 
  A exposição à mídia contribui para o processo de “desaterramento” do agricultor ru-
ral, para a mudança dos seus hábitos de consumo e dos seus valores, o que facilita a venda de 
produtos e serviços bancários. Os dados mostram que é grande a exposição dos produtores aos 
programas de televisão, tanto na safra quanto na entressafra, principalmente à noite (entre as 19 e 
as 23 horas) 5 . As pesquisas mostram também que o produtor é bombardeado por propagandas 
de insumos agrícolas, por meio de malas-direta, jornais, painéis, revistas especializadas e gerais.   
  Outro aspecto é que está cada vez mais difícil estabelecer uma linha divisória entre 
o campo e a cidade, bem como entre os hábitos de consumo dos indivíduos que vivem nesses 
meios.  A separação entre o rural e o urbano praticamente deixa de existir, na medida em que a 
modernização da agricultura libera o produtor do trabalho pesado da roça e amplia seu tempo livre 
(SILVA, 1997). Com isso, o produtor rural e sua família, não só os que se mudam para as cidades, 
tornam-se mais propensos a desfrutar dos bens oferecidos nos centros urbanos. Esse movimento 
é outro ponto a favor do processo de desaterramento, exigência do processo civilizatório, talvez 
irreversível.  
  O produtor rural vem assimilando novos padrões de consumo e de comportamento, 
decorrente do pacote de mudanças imposto pelas suas fontes de orientação, pelos meios de comu-
nicação e pelas exigências inerentes à estratificação social baseada na posse de bens e serviços 
“modernos”, esta já solidificada nas novas gerações.  
  A mudança do padrão de comportamento do produtor rural também vem ocorrendo 
por influência do fluxo de pessoas entre a cidade e o campo e vice-versa. Para complementar a ren-
da familiar, os produtores rompem o isolamento e passam a desenvolver outras atividades, diferen-
tes da principal, como a locação de residências rurais, exploração de áreas de lazer, comércio de 
doces de fabricação caseira e artesanatos. Um fôlego para que os “matutos” assumam a condição 
de influenciadores de costumes e posturas, utilizando o que lhes resta da cultura densa e aterrada 
e da energia reservada nessa estrutura. 
  As atividades não agrícolas também podem estar contribuindo para desenvolver no-
vos hábitos de consumo e de comportamento nos produtores rurais, facilitando sua “passagem” 
para a categoria dos “clientes rurais” ou dos “empreendedores rurais”. 
  A questão é que a realização do desejo da compra do produtor normalmente passa 
pelo acesso ao crédito fornecido pelos bancos e pelas empresas fabricantes do objeto de reali-
zação do desejo. Cria-se um círculo vicioso, de uma falsa realização psíquica. Mas o vazio que 
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alimenta esse processo se mantém, o que garante sua continuidade. Belluzzo (2013) identifica 
a articulação entre as grandes empresas, os bancos e o governo para garantir a realização das 
vendas das mercadorias a um “indivíduo depressivo”. Para o autor, “os trabalhos de destruição da 
subjetividade moderna são realizados por uma sociedade que precisa exaltar o sucesso econômico 
e abolir o conflito. Os males do mundo podem ser solucionados com doses maciças de consumo, 
ou de Prozac, ou de qualquer objeto capaz de aliviar o sofrimento” (BELLUZZO, 2013, p.30).  
  Nas grandes feiras de negócios, por exemplo, pode-se dizer que a realização do 
desejo sexual pago costuma estar à mão, mas o fluxo de energia libidinal não necessariamente 
encontra canais livres para fluir com toda a sua potência, antes, pode estar “entrecortado e inter-
rompido por barreiras, por anéis de couraça que se mantêm rígidos”, como descreve Reich (1998, 
pg. 344).  
  O que se observa nas megafeiras, que concentram diversificada oferta de produtos 
desejáveis, é uma formação reativa e não de sublimações. Para tratar desse tema, Reich (1998, 
p.180) nos remete a Freud para quem “a sublimação é o resultado do desvio de um empenho li-
bidinal de seu objetivo original e seu redirecionamento para um objetivo socialmente válido mais 
“elevado””.  
  Reich discorda da ideia de que a sublimação e a satisfação da pulsão sejam com-
pletamente opostas e afirma que “uma economia da libido regulada é a condição prévia de uma 
sublimação bem-sucedida e duradoura”. Pois aí não haveria de fato uma sublimação – há um im-
pedimento “libinal”, de circulação, de uma determinada cultura.  
  Diante disso, o que se nota nos grandes eventos de agribusiness, como ilustrado na 
figura 2, é a formação reativa, em que o ato é importante e o efeito tem importância secundária. A 
ação não tem um tom libidinal, é motivada negativamente. É compulsiva (REICH, 1998, p. 181).   
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Figura 2: Produtores na Agrishow 2017 
Fonte:F.Públicas(https://s3.amazonaws.com/fotospublicas.com/files/2015/04/RC_Michel-Temer-abertura-Agrishow_

01-850x660.jpg, consultado em 17/1/18).  

  Se é uma formação reativa, o “vazio existencial” não será alterado com a compra de 
um bem ou serviço. O acesso rápido a esses bens, de outro lado – ainda que favoreça a produti-
vidade rural -- tende a ampliar o descolamento da realidade psíquica, da apropriação e da incor-
poração dos valores, hábitos e costumes que lhe dão legitimidade, veracidade, sentido de vida, 
apropriar-se das suas limitações e potencialidades para viver intensamente toda a sua energia 
orgônica. 
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Figura 3: O produtor rural moderno.
Fonte:http://www.destaquerural.com.br/2017/06/01/pesquisa-revela-o-perfil-do-produtor-rural-brasileiro/, consultado 

em 05/12/17.

  Para Reich, o processo de cura requer a libertação das emoções, do prazer, da raiva, 
da ansiedade através do trabalho com o corpo (Grupo Tema – Teoria da Personalidade, março de 
2001). 
  Como encontramos em “Expressão Emocional e corpo: a linguagem da bioenergia” 
(Instituto Raiz - Aula de Biossíntese, 2016), a cura dos traumas requer exercícios terapêuticos cor-
porais que “façam as pessoas vivenciar seus sentimentos ocultos de raiva, tristeza, ansiedade, de-
sejo e a expressá-los da maneira mais completa possível. Somente depois de ceder aos impulsos 
bloqueados, o corpo estará apto a recuperar a verdadeira capacidade de vivenciar o prazer e um 
funcionamento vital ritmado”.   
  O produtor rural de hoje pode até estar mais conectado e produtivo, possuir mais 
bens “modernos”, mas não se pode dizer que está com sua energia orgonômica mais fluída e com 
uma vida mais prazerosa e feliz.   
  Antes, o que se nota de uma rápida observação da figura 3 é o resultante das falas de 
negócios que lhes são inculcadas massivamente, um olhar perdido no horizonte, pés desconecta-
dos do chão, roupas padronizadas que reforçam a contenção energética, engessamento e rigidez 
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da couraça muscular num tronco retorcido que demonstra insegurança no caminho a seguir. 

3. CONCLUSÕES E SUGESTÃO    

  Neste artigo buscamos tratar do processo de “desaterramento” do produtor rural, que 
o transformou num cliente do agribusiness e o separou do seu modo simples de vida. Dentro um 
processo histórico e de uma engrenagem poderosa que articula bancos, empresas de comércio e 
indústria, além de serviços de consultoria e assistência técnica, as resistências à mudança de valo-
res e padrões de consumo estão sendo corroídas pela ação do discurso de valorização do modelo 
produtivista, dos hábitos e dos valores chamados “modernos”.  
  A resultante desse processo é a perda do contato com a terra e com a natureza, o 
recrudescimento das couraças musculares e dos obstáculos ao fluxo da energia orgonômica, que 
tendem a agravar os sintomas do isolamento, da sua nulidade diante da mecanização e da infor-
matização das suas atividades que, se por um lado facilitam o trabalho duro do cultivo das lavouras 
e do trato da pecuária, pouco oferecem para sua energização plena e para a vivência de todo o 
seu potencial de criação, de construção de laços de amizade e de confiança, de convivência com 
a natureza e do sentimento de ser parte dela.  
  Estudos futuros poderão contribuir para enriquecer os resultados apontados neste ar-
tigo. O Censo Agropecuário 2017, de abrangência nacional, cujos resultados deverão ser apresen-
tados neste ano, certamente trará dados importantes e atuais sobre o perfil do produtor rural, sua 
renda, propriedade, culturas, pecuária, absorção de tecnologias e produtividade. As informações 
censitárias viabilizarão a análise do grau de correlação dessas variáveis com outras, de caráter 
qualitativo, psicossocial, de saúde, de consumo de bens culturais, de relacionamentos interpesso-
ais, de expectativas e visões de mundo, inclusive regionalizadas e estratificadas conforme o porte 
do produtor. Restará o desafio da construção de políticas públicas para a preservação de hábitos, 
valores, costumes e saberes históricos, que possam garantir a fluidez de toda carga energética 
contida na relação entre o produtor rural e o seu meio. 
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NOTAS:

[1]  Uma alusão às mensagens virtuais de proximidade, curtas e rápidas, transmitidas via smartpho-
nes compostos com uma quantidade ínfima do nobre metal.
[2] Perfil do Consumidor de Insumos Agropecuários – Safra 98/99. Disponível em: http://abmr.com.
br. 
[3] KELEMAN, Stanley. Emotional Anatomy: the structure of experience. Berkeley, Califórnia: CEN-
TER PRESS, 1985. 
[4] Pesquisa ABMRA 2017. 
[5] Pesquisa ABMR 1998/99.
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